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كاريكاتير:

35
***

 0عباس يقبل استقالة الحمد ا ويكمّفو بتسيير األعمال دون استعجال تكميف شخصية جديدة
ذكرت األيام ،رام ا  2013/6/24 ،نقالً عف مراسميا عبد الرؤوؼ ارناؤوط ،والوكاالت ،أف نبيؿ أبو
ردينة ،الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة ،أعمف أف الرئيس محمود عباس قبؿ ،أمس ،استقالة رئيس الوزراء رامي
الحمد اهلل ،مشي ار لػ"األياـ" إلى أف "الرئيس كمفو بتسيير أعماؿ الحكومة إلى حيف تشكيؿ حكومة جديدة".
وجاء القرار بعد اجتماعيف عقدا بيف الرئيس عباس ورئيس وزراء حكومة تسيير األعماؿ لـ تفض إلى اتفاؽ
حيث تـ التفاىـ عمى إعالف قبوؿ االستقالة األحد.
وأشارت مصادر مطمعة إلى انو بموجب القانوف فانو يمكف أف تستمر الحكومة الحالية لفترة  5أسابيع يتضح
خالليا ما إذا كانت حركة "حماس" عمى استعداد لمتوجو إلى حكومة توافؽ وطني طبقا التفاؽ القاىرة
واعالف الدوحة.
وذكرت المصادر انو في الغضوف ،فاف الرئيس عباس يبحث الخيارات ولكنو في المرحمة الحالية لف يسارع
إلى تشكيؿ حكومة جديدة وانما يتفرغ لمشأف السياسي في ظؿ الضغوط التي تمارس دوليا لمعودة إلى
المفاوضات.
وقاؿ مسؤوؿ كبير طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس برس :اف "الرئيس محمود عباس قبؿ استقالة
الحمد اهلل وكمفو بتسيير اعماؿ الحكومة الى حيف تكميؼ شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء لتشكيؿ
حكومة جديدة".
أصر امس ،خالؿ لقائو بالرئيس عمى
وقاؿ المسؤوؿ :اف الحمد اهلل "كاف وافؽ عمى سحب استقالتو ،لكنو ّ
عدـ وجود نواب لو او تقييد صالحياتيـ " ،مشي ار الى اف ذلؾ ادى الى "تفجر االزمة مرة اخرى حوؿ
صالحيات رئيس الوزراء ،ما دفع الرئيس الى قبوؿ استقالتو صباح اليوـ (أمس)".
واكد الحمد اهلل اف ال خالؼ بينو وبيف الرئيس عمى خمفية تقديـ استقالتو مف رئاسة الحكومة وبشكؿ مفاجئ
بعد صراع عمى الصالحيات مع نائبيو.
وعممت السفير ،بيروت 2013/6/24 ،مف مصادر مطمعة بأف سبب استقالة الحمد اهلل ىو التنازع عمى
الصالحيات مع نائبيو محمد مصطفى وزياد أبو عمر.
وقالت المصادر لػ«السفير» إف الحمد اهلل تفاجأ مؤخ اًر بقياـ رئيس صندوؽ االستثمار الفمسطيني ،وىو نائبو
لمشؤوف االقتصادية محمد مصطفى ،بتوقيع اتفاقية مع البنؾ الدولي باسـ السمطة الفمسطينية مف دوف العودة
إليو ،حيث اعتبر ذلؾ تجاو از لو ولصالحياتو.
وأشارت المصادر إلى أف عباس غضب جداً بعد استقالة الحمد اهلل ،وأرسؿ إليو وفداً ليطمب منو العدوؿ
عنيا .لكف الحمد اهلل طمب تحديد صالحيات نائبيو «بشكؿ ال يقبؿ التأويؿ عمى أف تكوف مرجعيتيما األولى
رئيس الوزراء» .كذلؾ طالب بإلغاء تفويض ممنوح لمحمد مصطفى «بتوقيع اتفاقيات اقتصادية عف السمطة
الفمسطينية مع جيات دولية ،والغاء االتفاقية االقتصادية التي وقعيا مع البنؾ الدولي».
وبينت المصادر أنو برغـ األجواء اإليجابية بعد اجتماع الحمد اهلل أمس األوؿ مع الرئيس عباس ،إال انو تـ
تأجيؿ خبر قبوؿ استقالة الحمد اهلل حتى «ال يتـ تعكير األجواء بخصوص برنامج عرب آيدوؿ في حاؿ
فوز محمد عساؼ» .وقد فاز عساؼ فعالً بالمقب مساء أمس األوؿ.
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وبحسب الكاتب والمحمؿ السياسي ىاني المصري فإف «ىذه االستقالة تؤكد حالة الميزلة التي وصمنا إلييا،
حيث نتخاصـ عمى صالحيات في سمطة ضعيفة واقعة تحت االحتالؿ» ،موضحاً أف السمطة الفمسطينية
حالياً أماـ مأزؽ سياسي مزدوج ،وىو «آلية التعاطي مع جيود كيري مف جية ،ومعرفة مصير موضوع
النزاع عمى الصالحيات بيف الرئاسة والحكومة مف جية ثانية».
وبالنتيجة ،وفقاً لممصري ،فإف االستقالة «أطمقت رصاصة الرحمة عمى النظاـ السياسي المنيار الذي نعيش
فيو» ،وبالتالي ىناؾ ضرورة «إلعادة النظر في كؿ الحالة الفمسطينية التي وصمت إلى انييار تاـ وغير
مسبوؽ».
وأضافت القدس العربي 2013/6/24 ،مف راـ اهلل نقالً عف مراسميا وليد عوض ،أف الحمد اهلل اصر
عمى استبعاد نائبيو الدكتور محمد مصطفى والدكتور زياد ابو عمرو ،ومنحو صالحية تعييف نائب لو وفؽ
القانوف االساسي الفمسطيني ،وذلؾ كأجراء اداري  ،فغضب عباس وقرر قبوؿ استقالتو.
وعقد عباس االحد سمسمة لقاءات مع مستشاريو لبحث انعكاس استقالة الحمد اهلل وضرورة تشكيؿ حكومة
جديدة ،في حيف يجرى الحديث عف امكانية تكميؼ الدكتور محمد مصطفى النائب الثاني لرئيس الوزراء
المستقيؿ بتولي المنصب خمفا لحمد اهلل ،كوف استقالة االخير قد ساىمت في رفع ‘الفيتو االمريكي’ الذي
كاف عمى مصطفى ،وفؽ الحديث الذي يجري في االروقة السياسية الفمسطينية.
وتتداوؿ االوساط السياسية الفمسطينية اف جوف كيري الذي التقى مصطفى برفقة عباس قبؿ اسابيع في تركيا
لـ يكف متحمسا لذلؾ الرجؿ ليكوف رئيسا لموزراء رغـ انو كاف مرشح عباس االوفر حظا ،مما اضطر
االخير الختيار الحمد اهلل لتشكيؿ الحكومة الفمسطينية الػ  55خمفا لحكومة الدكتور سالـ فياض.
وفي حيف تتكيف مصادر فمسطينية بامكانية اف يكمؼ عباس نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى
برئاسة الحكومة يجرى الحديث عف امكانية اف يقدـ عباس عمى اختيار شخصية مف محافظة الخميؿ جنوب
الضفة الغربية لتشكيؿ الحكومة الجديدة حيث طرح اسـ الدكتور يحيى شاور المحاضر في جامعة القدس
ليكوف رئيسا لموزراء ،وذلؾ الى جانب طرح اسـ عيسى ابو شرار رئيس مجمس القضاء االعمى السابؽ كأحد
المرشحيف لتشكيؿ الحكومة ،وىو كذلؾ مف محافظة الخميؿ.
 4ىنية :عالقتنا بحركة الجياد متينة وحادثة جندية استثنائية
غ ػزة -صػػفا :أكػػد رئػػيس الحكومػػة بغ ػزة إسػػماعيؿ ىنيػػة متانػػة العالقػػات التػػي ت ػربط حركػػة حمػػاس والحكومػػة
بحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي ،والقائمػػة عمػػى مسػػيرة طويمػػة مػػف العمػػؿ فػػي خػػط المقاومػػة ،مشػػدداً عمػػى أف حادثػػة
مقتؿ العضو في حركة الجياد رائد جندية استثنائية ،وال يمكف أف تشوش عمى ىذه العالقة.
وقاؿ ىنية خالؿ مؤتمر صحفي بمدرسة عبد الفتاح حمود بمدينة غزة عقب جولة لو لتفقػد قاعػات امتحانػات
الثانويػػة العامػػة االثنػػيف "إف عالقتنػػا مػػع حركػػة الجيػػاد متينػػة و ارسػػخة وقائمػػة عمػػى خػػط المقاومػػة فػػي مسػػيرة
كاممة مف أجؿ اإلسالـ وفمسطيف".
وتقػػدـ بالتعزيػػة لمعائمػػة والحركػػة بوفػػاة جنديػػة ،مضػػيفاً "بعيػػداً عػػف األسػػباب والنتػػائج التػػي سػػتخرج بيػػا لجنػػة
التحقيؽ حوؿ الحادثػة أتقػدـ شخصػياً وباسػـ الحكومػة بػأحر التعػازي لمعائمػة والحركػة ،وأؤكػد أف مصػابكـ ىػو
مصػػابنا ودمػػائكـ أمانػػة فػػي أعناقنػػا وسػػنكوف وقّػػافيف أمػػاـ عنػػد حػػدود اهلل وحػػدود العالقػػة الطيبػػة التػػي تربطنػػا
بكـ".
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وشدد عمى أف الحكومة كثفت االتصاالت مع الحركة وعائمة جندية وأبدوا كؿ تجاوب ومسئولية تجاه نداءات
العقؿ واحتواء الحادثة .وأشار إلى أنو تـ تشكيؿ لجنة مف حركتي حماس والجياد ووجاىات مف عائمة جندية
وبرئاسة النائب مرواف أبو راس ،منوىاً إلى أنيا ستنيي أعماليا وتخرج بالنتائج في أقرب وقت.
كمػػا أكػػد أف الحكومػػة سػػتمتزـ بتوصػػيات المجنػػة ونتػػائج التحقيػػؽ فػػي الحادثػػة ،داعيػاً أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني
لاللتفػػاؼ حػػوؿ بعضػػيـ والتعامػػؿ بمسػػئولية مػػع الحػػدث ،وأف يجعم ػوا المقاومػػة موجيػػة ضػػد االحػػتالؿ وعػػدـ
استخداـ وسائميا إال في اتجاىاتيا الصحيحة.
وحوؿ الغارات التي شػنتيا طػائرات االحػتالؿ عمػى العديػد مػف األىػداؼ بغػزة منتصػؼ الميمػة الماضػية ،عقّػب
ىنيػػة بػػالقوؿ "إننػػا ال نخشػػى ىػػذه التيديػػدات ،وفػػي نفػػس الوقػػت نقػػوـ بواجبنػػا فػػي حمايػػة أبنػػاء شػػعبنا وضػػبط
اإلطار الداخمي" .وشدد عمى أف أي عدواف إسرائيمي ال يخيؼ أبناء الشعب الفمسطيني وال يػنجح فػي زعزعػة
صموده.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)4103/6/44 ،
 3خريشة :أزمة الصالحيات وراء استقالة الحمد ا
غزة -محمد جاسر :بيف النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د .حسف خريشة أف السبب الرئيسي
الستقالة رامي الحمد اهلل مف حكومتو تعود ألزمة الصالحيات وغياب المجمس التشريعي الفمسطيني ،مؤكداً
أف السمطة ىمشت دور المجمس في حؿ النزاعات والصالحيات القانونية.
وأوضح خريشة في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف" ،األحد ،أف فمسطيف تحولت مف نظاـ برلماني ،إلى نظاـ
رئاسي ،مف خالؿ تكميؼ حكومات دوف الرجوع إلى بيت الشعب الفمسطيني المجمس التشريعي ،قائالً" :ال
جدوى مف وجود رئيس الوزراء في ظؿ احتكار الرئيس لصالحيات السمطة التنفيذية كافة".
فمسطين أون الين2013/6/23،
 4تيسير خالد :زيارة وفد أمريكي لممستوطنات تواطؤ مع االحتالل
استنكر تيسير خالد ،عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،قياـ وفد أمريكي برئاسة األدميراؿ
ىاريس الذي يعمؿ تحت إمرة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري ،بزيارة لما يسمى منطقة ( )E1بيف
القدس ومستوطنة "معاليو أدوميـ" ،المقامة عمى أراضي الفمسطينييف واجتماعو مع منسؽ أعماؿ الحكومة
اإلسرائيمية في الضفة الغربية الجنراؿ ايتاف دانغوت ،بحجة االطالع عمى تأثير البناء االستيطاني في
المنطقة عمى التواصؿ الجغرافي ألراضي الدولة الفمسطينية.
وأكد خالد في بياف صحفي أمس ،أف ىذا السموؾ األمريكي "مرفوض مف أساسو ويستحؽ اإلدانة الواضحة،
لما ينطوي عميو ىذا السموؾ مف تواطؤ واضح مع السياسة االستيطانية العدوانية التوسعية لدولة (إسرائيؿ)،
فمسطين أون الين2013/6/23،

 5أحمد بحر يحذر من مخطط سياسي دولي ضد غزة
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غزة :حذر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني أحمد بحر مف مخطط سياسي دولي مستمر
لعزؿ قطاع غزة عف العالـ وتكريس الحصار عميو.
جاء تحذير بحر خالؿ استقباؿ نواب المجمس التشريعي الفمسطيني وفداً تضامنياً ماليزياً مف و ازرة األوقاؼ
الماليزية ومؤسسة «أماف فمسطيف» في ماليزيا .وأكد بحر عمى دور ماليزيا المتميز في الوقوؼ مع أىؿ
فمسطيف ونصرة القضية الفمسطينية في كافة المحافؿ الدولي.
البيان ،دبي2013/6/24 ،
 6وزارة الداخمية في غزة تنفي تورط عناصرىا بقتل أحد عناصر حركة الجياد في غزة
غزة -صالح النعامي :قالت و ازرة الداخمية في حكومة غزة إف النيابة العامة أصدرت قبؿ عدة أياـ أم ار
باستدعاء جندية عمى خمفية اتيامو بخطؼ مواطف مف عائمة الخالدي مف مخيـ الشاطئ غرب مدينة غزة،
بناء عمى بالغ قدمتو عائمة المخطوؼ.
وأضاؼ بياف الداخمية أنو تـ االتصاؿ ىاتفيا بجندية لمحضور إلى مقر الشرطة ،ولكنو رفض الحضور،
فتوجيت مساء أوؿ مف أمس دورية مف الشرطة مكونة مف  3أفراد لبيت المتيـ لتسميمو بالغا بالحضور،
فخرج والده وأبمغيـ بأف ابنو غير موجود في المنزؿ ،وعميو غادرت دورية الشرطة المكاف.
وأضاؼ البياف أف المتيـ جندية قاـ بالخروج مف المنزؿ بعد ذلؾ والصراخ عمى دورية الشرطة واالعتداء
عمى سيارة الجيب التي يستقمونيا ومحاولة تحطيميا ،فقامت الشرطة بإطالؽ النار في اليواء ،فقاـ جندية
عمى أثرىا بإخراج مسدسو إلطالؽ النار عمى أفراد الشرطة.
وتابع البياف أف والد وشقيؽ جندية حاوال منعو مف إطالؽ النار ،فخرجت رصاصة مف مسدسو أصابتو
بشكؿ مباشر ،مما أدى إلى وفاتو.
الشرق األوسط ،لندن2013/6/24 ،
" 7الخارجية" في رام ا ترفض محاولة نتنياىو تعطيل بيان عن االتحاد األوروبي يدين االستيطان
راـ اهلل :رفضت و ازرة الخارجية تدخؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو لدى مفوضة العالقات
الخارجية في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف ،لمحيمولة دوف إصدار بياف عف االتحاد يديف البناء في
المستوطنات.
واعتبرت الو ازرة ،في بياف صحفي ،مساء اليوـ األحد ،ىذا التدخؿ تماديا إسرائيميا ومحاولة لشرعنة
االستيطاف في األرض الفمسطينية المحتمة ،بيدؼ إحباط جيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري.
وأكدت أىمية إصدار بياف االتحاد األوروبي كونو يساىـ في تييئة األجواء اإليجابية إلطالؽ مفاوضات
جادة وعمى أسس واضحة بيف الطرفيف ،خاصة قبيؿ الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية األميركي.
وطالبت الو ازرة ،آشتوف بالتمسؾ بإصدار ىذا البياف ،النسجامو مع المواقؼ السياسية والموضوعية لالتحاد
األوروبي تجاه االستيطاف الذي يعتبره األخير عقبة في وجو السالـ والمفاوضات.
وقالت إف إصدار ىذا البياف يؤكد مف جديد أف البناء في المستوطنات ىو السبب المباشر بإفشاؿ جيود
الواليات المتحدة األميركية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/23 ،
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 8الرشق يدعو إلى التحرك الفاعل إلنقاذ األسرى المرضى
ثمف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ كؿ المبادرات الضػاغطة عمػى االحػتالؿ اإلسػرائيمي
ّ
مف أجؿ اإلفراج عف األسرى المرضى في سجونو ،والتػي كػاف آخرىػا حشػد التوقيعػات لمطالبػة منظمػة العفػو
بالتحرؾ العاجؿ إلنقاذ األسرى المرضى ،وتحريؾ ممفيـ أماـ المؤسسات الدولية.
الدولية (أمنيستي)
ّ
ودعػػا الرشػػؽ فػػي تصػريحات لػػو اليػػوـ األحػػد نشػػرىا عمػػى صػػفحتو فػػي موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فيسػػبوؾ"،
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلى اإلفراج الفوري عف كافة األسرى.
"نحمؿ االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف حياة األخ النائب حاتـ قفيشة ( 33عاماً) مف الخميػؿ والمعتقػؿ
وقاؿَّ :
فػػي سػػجوف االحػػتالؿ ،حيػػث أصػػيب بارتفػػاع مضػػطرب فػػي ضػػغط الػػدـ ومسػػتوى السػػكر ،أدى إلػػى تػػدىور
وضعو الصحي بشكؿ متسارع وخطيػر ،ممػا اسػتدعى نقمػو إلػى عيػادة سػجف "النقػب" الصػحراوي الصػييوني،
ونطالػػب بػػاإلفراج الفػػوري عنػػو وعػػف إخوانػػو الن ػواب وكػػؿ األسػػرى ،ونػػدعو لمضػػغط عمػػى االحػػتالؿ ل ف ػراج
عنيـ" ،عمى حد تعبيره.
فمسطين أون الين4103/6/43 ،
 9حماس :استقالة الحمد ا تؤكد ما تعاني منو مؤسسات السمطة نتيجة وجود مراكز قوى
دعت حركة حماس إلى إعادة بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية إثر استقالة الحمد اهلل ،واعتبر الناطؽ باسػـ
الحركػػة فػػوزي برى ػػوـ أف «إص ػرار الحم ػػد اهلل عمػػى االس ػػتقالة وقبوليػػا مػػف قب ػػؿ عبػػاس يعك ػػس عمػػؽ األزم ػػة
الحقيقية التي تعاني منيا مؤسسات السمطة نتيجة وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع لمصالحيات».
وقاؿ برىػوـ إف ىػذا الواقػع «كػاف ومػازاؿ السػبب الػرئيس فػي إطالػة أمػد االنقسػاـ وتعطيػؿ المصػالحة أوصػؿ
إلى ىذه النتيجة المتوقعة».
البيان ،دبي4103/6/44 ،
 01حركة الجياد تعمن وحماس تنفي قطع االتصاالت بين الحركتين
(يو .بي .آي) :أعمنت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ،أمس ،وقؼ اتصاالتيا مع حركة حمػاس ،عمػى
خمفي ػػة مقت ػػؿ أح ػػد ق ػػادة ذراعي ػػا المسػ ػمّحة خ ػػالؿ تب ػػادؿ إلط ػػالؽ الن ػػار م ػػع ش ػػرطة غػ ػزة ،األم ػػر ال ػػذي نفت ػػو
حماس.ونقمػػت وكالػػة (صػػفا) المحميػػة عػػف القيػػادي ف ػػي الجيػػاد اإلسػػالمي خضػػر حبيػػب ،قولػػو إنػػو “نتيج ػػة
االعتداء عمػى الجنػازة (جنػازة ارئػد جنديػة) مػف بعػض أفػراد كتائػب القسػاـ ،تقػرر وقػؼ االتصػاالت مػع حركػة
حم ػػاس”.وك ػػاف جندي ػػة أص ػػيب برصاص ػػة ف ػػي الػ ػرأس ،قال ػػت و ازرة الداخمي ػػة إني ػػا انطمق ػػت م ػػف مسدس ػػو ال ػػذي
استخدمو في إطالؽ النار عمى الشرطة التي حاولت اعتقالو عمى خمفية اتيامو باختطاؼ مواطف.
الخميج ،الشارقة4103/6/44 ،
 00يديعوت أحرونوت :سقوط سبعة صواريخ في بئر السبع وعسقالن أطمقت من غزة
غ ػزة (فمسػػطيف)  -يػػو بػػي أي :قالػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلس ػرائيمية ،عمػػى موقعيػػا االلكترونػػي إف
ق ػوات األمػػف اإلس ػرائيمية حػػددت سػػقوط نحػػو ثالثػػة ص ػوارير عمػػى فت ػرات مختمفػػة فػػي مجمػػس بنػػي شػػيمعوف
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اإلقميمػػي فػػي بئػػر السػػبع ،ونتيفػػوت ،و 2ص ػوارير اعترضػػت القبػػة الحديػػد اثنػػيف منيمػػا عمػػى مدينػػة عسػػقالف
الساحمية ،وصاروخ آخر في منطقة زراعية بالمجمس اإلقميمي لمنقب.
وفي وقت سابؽ ،قالت صحيفة "ىآرتس" اإلسػرائيمية عمػى موقعيػا اإللكترونػي ،إف صػاروخيف أطمقػا مػف غػزة
سقطا في الحقوؿ المفتوحة خارج نتيفوت ورىط جنوب إسرائيؿ.
ونقمػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت عػػف مسػػؤوؿ أمنػػي إسػرائيمي تقػػديره وقػػوؼ حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي خمػػؼ
عمميات إطالؽ الصوارير ،وذلؾ بعد التوتر الذي وقػع بػيف حركتػي الجيػاد وحمػاس ،إثػر مقتػؿ أحػد عناصػر
الجياد في اشتباكات مع شرطة الحكومة المقالة في غزة.
الحياة ،لندن4103/6/44 ،
 04حماس تحذر من بناء االحتالل لمصاعد ولممرات تحت األرض لموصول إلى ساحة البراق
القدس المحمتة :حػذرت حركػة حمػاس االحػتالؿ اإلسػرائيمي مػف اعت ازمػو بنػاء مصػاعد ومم َّػرات تحػت األرض
لوصؿ الحي الييػودي فػي البمػدة القديمػة بسػاحة البػراؽ ،والمصػادقة عمػى مصػادرة آالؼ الػدونمات فػي مدينػة
القدس ونابمس بالضفة الغربية المحتمة .واسػتيجنت الحركػة فػي بيػاف صػادر عنيػا أمػس األحػد بش َّػدة التواطػؤ
الدولي والتقاعس العربي واإلسػالمي أمػاـ التصػاعد الخطيػر والمتواصػؿ لممخططػات التيويديػة واالسػتيطانية،
مؤكػػدةً َّ
أف المسػػاس بالمسػػجد األقصػػى أو جػػزء منػػو يع ػ سد خطػاً أحمػػر واسػػتف از اًز مباشػ اًر لمشػػاعر المسػػمميف فػػي
أصقاع العالـ كافة.
وجػ ّػددت حمػػاس تأ ّكيػػدىا عمػػى عروبػػة واسػػالمية القػػدس ،داعي ػةً السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة المحتمػػة إلػػى
وقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػي مػػع االحػػتالؿ ،والػػى إعػػادة النظػػر فػػي برنامجيػػا السياسػػي المرتكػػز عمػػى المفاوضػػات
لمتصدي لممشاريع التيويدية ولحماية الحقوؽ الوطنية.
العبثية ،واالنحياز إلى خيار المقاومة بكافة أشكاليا
ّ
تحمػػؿ مس ػؤولياتيـ التاريخيػػة فػػي
كمػػا دعػػت الحركػػة جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي إلػػى ّ
حماية القدس والمقدسات باتخاذ إجراءات وسياسات رادعة لالحتالؿ.
عمان4103/6/44 ،
السبيلّ ،
 03سجانون إسرائيميون يعتدون عمى األسير عبد ا البرغوثي
عمػػاف  -غػػادة الشػػير :اعتػػدى سػػجانوف إسػرائيميوف أمػػس بالضػػرب عمػػى األسػػير عبػػداهلل البرغػػوثي المضػػرب
ّ
عف الطعػاـ منػذ الثػاني مػف الشػير الماضػي ،مسػببيف لػو كػدمات عمػى الوجػو والػبطف ،وفقػا لمحػامي األسػرى
األردنييف في سجوف االحتالؿ فواز الشمودي.
وأفاد الشمودي في اتصاؿ ىاتفي مع شاىيف مرعي شقيؽ األسير منير مرعي أف األسير البرغوثي طمػب مػف
إدارة السجوف الذىاب لقضاء حاجتو ،إال أف االدارة رفضت طمبو وبعد نقاشات حػادة قػاـ سػجانوىا باالعتػداء
عميو بالضرب عمى وجيو وبطنو مخمفا آثا ار واضحة.
عمان4103/6/44 ،
الغدّ ،
 04حماس :الفمسطينيون ليسوا فريقًا في النزاعات الداخمية بمبنان ..اتصاالت لوقف التحريض
ذكر موقع فمسطين أون الين ،4103/6/43 ،أف ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركػة ج ّػدد تأكيػده عمػى
أي محػاور
أف الفمسطينييف في لبناف ليسوا طرفا في النزاعات الداخمية ،مشي اًر إلػى أف "حمػاس لػف تنجػر إلػى ّ
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إقميمية أو عربية ضد محاور إقميمية أو عربية أخػرى وانمػا سػيبقى محورىػا فمسػطيف وبنػدقيتيا متوجيػة نحػو
العدو الصييوني".
وذكر بركة في تصػريحات لػو عقػب لقائػو أمػس النائػب بييػة الحريػري فػي مجػدليوف مػع وفػد مػف الحركػة ،أف
"الشعب الفمسطيني في لبناف لف يكوف إالّ عامؿ استقرار في ىذا البمد المعطاء وخصوصا مدينػة صػيدا التػي
تحتضف أكثر مف  240ألؼ الجئ فمسطيني في مخيماتيا وفي المدينة نفسيا" ،معتب اًر أف "ما يصػيب صػيدا
يصيب المخيمات ،وأمف المخيمات ىو مف أمف صيدا والعكس صحيح".
و َّ
أكد بركة "أف "حماس" حريصػة عمػى اسػتمرار حالػة األمػف واالسػتقرار فػي المدينػة وعمػى التواصػؿ الػدائـ مػع
جميع القوى السياسية فييا مف أجؿ المحافظة عمى التيدئة" ،معتبػ اًر أف "المطمػوب مػف الجميػع الحػرص عمػى
وأد الفتنة وتحريـ االقتتاؿ المذىبي واالحتكاـ إلى السالح في حؿ النزاعات الداخمية".
وحوؿ الحمالت التي تتعرض ليا حركة "حماس" ،شدد بركة عمى أف "ىذه الحمالت لػف تحيػدىا عػف مسػارىا
األساس ػػي ،وى ػػو اس ػػتمرار المقاوم ػػة ض ػػد الع ػػدو الص ػػييوني والعم ػػؿ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي
التحرير والعودة واالستقالؿ".
وأضػػاؼ موقػػع المركاااز الفمساااطيني ل عاااالم ،4103/6/43 ،مػػف بيػػروت ،أف حركػػة حمػػاس أجػػرت سمسػػمة
اتصػػاالت مػػف أجػػؿ تحييػػد مخيمػػات صػػيدا لالجئػػيف الفمسػػطينييف عػػف االشػػتباكات الػػدائرة فػػي منطقػػة صػػيدا،
اليوـ األحد [أمس] ،والتي أوقعت عد ًدا مف القتمى والجرحى في صفوؼ الجيش المبناني.
فقد أجرى ممثؿ حركة حماس في لبنػاف عمػي بركػة اتصػاالت مػع قيػادة حركػة "أمػؿ" و"حػزب اهلل" ،والجماعػة
اإلسالمية ،والجيش المبنػاني والقػوى اإلسػالمية فػي مخػيـ عػيف الحمػوة ،شػدد فييػا عمػى تحييػد مخيمػات صػيدا
عف االشتباكات الدائرة فييا ،وأكد أف الفمسطينييف ليسوا طرفاً في النزاع في صيدا.
كم ػػا أك ػػد برك ػػة عم ػػى حس ػػف العالق ػػة ب ػػيف المخيم ػػات وجوارى ػػا وخصوصػ ػاً م ػػع الج ػػيش المبن ػػاني ،وح ػػذر م ػػف
اإلشاعات والتحريض عمى المخيمات الفمسطينية.
م ػػف جانبي ػػا ناش ػػدة حمم ػػة "ال لمتحػ ػريض" وس ػػائؿ اإلع ػػالـ التوق ػػؼ ع ػػف اتي ػػاـ الفمس ػػطينييف باالش ػػتراؾ ف ػػي
االشتباكات المؤسفة اليوـ األحد في مدينة صيدا.
وقالػػت منسػػؽ الحممػػة أرفػػت م ػرة" :بػػدأت بعػػض وسػػائؿ االعػػالـ المبنانيػػة إصػػدار اتياماتيػػا مباش ػرة لعناصػػر
فمسػػطينية بالمشػػاركة فػػي ىػػذه االشػػتباكات .والحظنػػا أف عػػدداً مػػف المػػذيعيف وىػػـ داخػػؿ األسػػتديو ،والم ارسػػميف
يروجػوف أخبػا اًر عػف مشػاركة عناصػر مػف
بعيدوف عف مكاف الحدث ،يتيمػوف عناصػر فمسػطينية بالقتػاؿ ،أو ّ
مخيـ عيف الحموة في القتاؿ دوف أف يكمفوا أنفسيـ التأكد مف المعمومات أو تبياف مصادرىـ".
وأضػػاؼ" :إننػػا فػػي حممػػة " ال لمتحػريض" نطمػػب مػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ تحػػري الدقػػة قبػػؿ إذاعػػة أي خبػػر وعػػدـ
الزج بالعامؿ الفمسطيني في األحداث لما لذلؾ مف أثر سمبي عمى العالقات الفمسطينية المبنانية ،مػع التػذكير
أف كؿ القوى الفمسطينية أجمعت عمى رفض المشاركة في األحداث وتحييد الوجود الفمسطيني".

" 05األخبار" :مجموعات متشددة في مخيم عين الحموة تنخرط بالقتال إلى جانب أحمد األسير
ّلبػت مجموعػػات متشػػددة فػػي عػػيف الحمػوة نػػداء الشػػير أحمػػد األسػػير لمؤازرتػو فػػي معركتػػو ضػػد الجػػيش أمػػس،
بعدما كانت قد تخمفت عف ندائو السابؽ قبؿ أسبوع بفتح جبية مف المخيـ باتجاه حارة صيدا.
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فقد تجاوبت المجموعات التي ليا رصيد كبير في االعتداء عمى الجيش ،وفتحت شػبكة اتصػاالتيا الالسػمكية
مع األسير في عبرا ،واتفؽ الطرفاف عمى تنسيؽ الضربات ضػد نقػاط الجػيش .وبالفعػؿ ،نصػبت المجموعػات
التابعػػة لػػبالؿ البػػدر وىيػػثـ ومحمػػد الشػػعبي ،فػػي األحيػػاء الخاضػػعة لسػػيطرتيا ،مػػدافع اليػػاوف باتجػػاه الحػواجز
المحيطػػة بػػالمخيـ ،مػػا أدى إلػػى اسػػتنفار الجػػيش مػػف جيػػة والقػػوى اإلسػػالمية وحركػػة فػػتح مػػف جيػػة أخػػرى.
وأعمػػف كػػؿ مػػف مسػػؤوؿ عصػػبة األنصػػار الشػػير أبػػو طػػارؽ السػػعدي والقائػػد السػػابؽ لمكفػػاح المسػػمح محمػػود
عيسػػى «المينػػو» نيتيمػػا قمػػع محاولػػة أي طػػرؼ داخػػؿ المخػػيـ لممشػػاركة فػػي معركػػة األسػػير ضػػد الجػػيش.
وأشارت أوساط مقربة منيما لػ«األخبار» الى أنيما «طمبا مف الجػيش أال يػرد عمػى مصػادر النيػراف فػي حػاؿ
أطمقت عميو مف المخيـ وأف يترؾ ليما أمر الرد».
لكف القذيفة األولى ما لبثت أف انطمقت ،حاممة توقيػع «أبػو العبػد الشػمندور» ،شػقيؽ فضػؿ شػاكر والمسػؤوؿ
السػػابؽ لجماعػػة «جنػػد الشػػاـ» .أطمقػػت القذيفػػة مػػف حػػي الطػػوارئ باتجػػاه حػػاجز الجػػيش ،فأصػػابت محػالً فػػي
منطقػة التعميػػر ،مػا أدى الػػى استشػياد محمػػد الكػبش ( 40عامػاً) وجػرح أحمػػد حجػازي وامػرأة وطفػؿ صػػودؼ
مرورىـ في المكاف.
القذيفػػة اسػػتدعت رداً مػػف الجػػيش ،فػػدارت اشػػتباكات بينػػو وبػػيف المجموعػػات المتشػػددة ،اضػػطر الجػػيش عمػػى
أثرىا إلى االنسحاب مػف الحػاجز إلػى نقطػة خمفيػة .حينيػا ،تسػمؿ مسػمحوف مػف جماعػة أسػامة وىيػثـ ومحمػد
الشػعبي نحػو الحػاجز ،وىػـ يعصػػبوف رؤوسػيـ بشػارة «جبيػة النصػرة» ،بحسػػب شػيود عيػاف ،وزرعػوا عبػوات
وفجر العبػوات قبػؿ أف تتج ّػدد االشػتباكات بينػو وبػيف المجموعػات
في الحاجز .ومساء ،استعاد الجيش نقطتو ّ
المتشددة عمى أطراؼ المخيـ لناحيػة التعميػر .مصػادر مواكبػة أكػدت ل ػ«األخبػار» أف القػوى اإلسػالمية وفػتح
تم ّكنت مف نشر مسمحيف في كؿ أنحاء المخيـ لمنع إطالؽ الرصاص باتجاه الجيش ،الذي عزز مف انتشاره
في محيط المخيـ.
األخبار ،بيروت4103/6/44 ،
سيدخل "إسرائيل" في  011سنة من صراع
 06بينيت :إقامة دولة فمسطينية غرب نير األردن ُ
الناصرة  -زىير أندراوس :عبر نفتالي بينت ،رئيس حزب البيت الييودي ووزير التجارة واالقتصاد
اإلسرائيمي ،عف اعتقاده بأف قياـ دولة فمسطينية غرب نير األردف سوؼ يجمب عمى إسرائيؿ  200عاـ مف
الصراع غير المنتيي ،واغراؽ الدولة العبرية بمالييف الالجئيف الفمسطينييف ،عالوة عمى اتساع العزلة
الدولية ،عمى حد تعبيره .وكتب بينت في صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) ،أنو يعتقد أف
دولة فمسطينية كيذه سوؼ تكوف فقيرة ومعادية مثؿ الدولة التي قامت في غزة عاـ  ،4003وأعماليا مازالت
جدا ،وستكوف تمؾ الدولة عمى بعد  30ثانية طيراف فقط مف مطار بف غوريوف
لغاية اآلف معادية وخطرة ً
الدولي و 20دقائؽ سفر مف مدينة بيتاح تكفاه ،في مركز الدولة العبرية.
جدا قائالً إف االنسحاب مف غزة في آب (أغسطس) مف العاـ  4003جمب
وزاد الوزير اإلسرائيمي المتطرؼ ً
لمدولة العبرية آالؼ الصوارير ودولة إرىابية تحكميا حماس ،وكتب أيضا أف حؿ الدولتيف الذي التزـ بو
رئيس الوزراء نتنياىو في خطابو بجامعة بار إيالف غير قابؿ لمتطبيؽ ،ولذلؾ يجب البحث عف بديؿ لزرع
دولة فمسطينية في قمب دولة إسرائيؿ ،مشي ار إلى أف الحزب الذي يت أرسو لف يمنع ْأو ُيعارض المفاوضات
مع الفمسطينييف رغـ عدـ إيمانو بيا ،عمى حد قولو.
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باإلضافة إلى ذلؾ ،تطرؽ الوزير بينيت إلى االئتالؼ الحكومي الذي ىو عضو فيو ،وقاؿ :أنا أعرؼ أف
الميكود وحزب يش عتيد يؤيدوف إقامة دولة فمسطينية ،وأف كتمة البيت الييودي دخمت االئتالؼ عف قناعة،
وأنا أؤمف بصدؽ مواقؼ نتنياىو ولبيد وليفني ،ولكني أعتقد أنيـ خاطئوف ،وأنا أؤمف أف أقواليـ مثؿ إف لـ
نقـ دولة فمسطينية سوؼ يؤدي ذلؾ إلى نياية إسرائيؿ ،ىي أقواؿ خاطئة وبالطبع ضارة.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
 07ليبرمان يدعو إلعادة السيطرة عمى قطاع غزة والقيام با "تطيير شامل" فييا
الناصرة :دعا رئيس لجنة الخارجية واألمف في "الكنيست" (البرلماف) اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف إلى إعادة
السيطرة عمى قطاع غزة ،والقياـ بما وصفو "تطيير شامؿ" لمقطاع ضد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
وقاؿ ليبرماف ،وىو وزير الخارجية في الحكومة اإلسرائيمية السابقة ،في مقابمة مع اإلذاعة العبرية صباح
اليوـ األحد (" :)4|43إنو ال مفر مف دراسة إعادة السيطرة عمى قطاع غزة والقياـ بتطيير شامؿ فيو ،ال
سيما وأف "حماس" ال تنوي التسميـ بوجود دولة ييودية في أرض إسرائيؿ" ،عمى حد تعبيره.
وأعرب زعيـ حزب "يسرائيؿ بيتنا" عف قمقو مف تصاعد القوة العسكرية لحركة "حماس" في الفترة القريبة
المقبمة ،وأضاؼ ليبرماف "إذا لـ ترد إسرائيؿ عمى االعتداءات المنطمقة مف القطاع فاف حركة حماس
ستممؾ بعد عاميف طائرات والمئات مف الصوارير التي ستكوف قادرة عمى اصابة اىداؼ في تؿ ابيب وربما
أيضا" ،كما قاؿ.
في نتانيا ً
مف جانبو عقّب مصدر سياسي إسرائيمي عمى تصريحات ليبرماف بالقوؿ" :إنو إذا كانت ىناؾ حاجة لمعمؿ
في قطاع غزة ،فمف يتـ نشر االنباء عف ذلؾ في البرامج االخبارية الصباحية" ،مشيرة في الوقت ذاتو إلى أف
"الحكومة تتبع سياسة واضحة في التعامؿ مع اطالؽ النار مف جية قطاع غزة حيث يدرؾ جيش الدفاع
ماذا يجب عميو اف يعمؿ العادة اليدوء" ،كما قالت.
قدس برس4103/6/44 ،
 08الحكومة تصادق عمى اقتراح نتنياىو بتصدير  %41من الغاز الطبيعي
ع ػ26ػرب :صادقت الحكومة اإلسرائيمية ،اليوـ األحد ،عمى اقت ارح رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو السماح
بتصدير  %20مف احتياطي الغاز الطبيعي الذي تـ اكتشافو مقابؿ سواحؿ البالد.
وقاؿ نتنياىو خالؿ نقاش حوؿ الموضوع ،إف إسرائيؿ وضعت صيغة تتمثؿ بالدمج بيف االستيالؾ المحمي
مؤكدا تصميـ الحكومة عمى
والتصدير ألف ىذا يصب في مصمحة اقتصاد الدولة العبرية ومواطنييا،
ً
الوقوؼ في وجو ما وصفو بالموجة الشعبوية والجيات التي ال تدرؾ كيفية إدارة شؤوف الدولة االقتصادية.
وحذر نتنياىو مف أنو إذا لـ يتـ تصدير كميات مف الغاز ،فإنو ربما لف يكوف ىناؾ غاز لالستيالؾ
المحمي ،قائال إف دوال عدة عدة ارتكبت خطأ برضوخيا العتبارات شعبوية واتخذت ق اررات بالحفاظ عمى
مخزوف الغاز الطبيعي دوف تصديره.
عرب4103/6/43 ،48
 09نائب وزير األمن اإلسرائيمي يطالب الحكومة ونتنياىو بالبناء في منطقة "ايو "0
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الناصرة  -زىير أندراوس :طالب نائب وزير األمف اإلسرائيمي داني دانوف ،وىو مف صقور حزب الميكود
بزعامة نتنياىو ،طالب أمس الحكومة اإلسرائيمية بالبناء في منطقة ( ،)E1الواقعة بيف مستوطنة (معاليو
ادوميـ) ومدينة القدس.
وقاؿ دانوف خالؿ مسيرة في مستوطنة (معاليو أدوميـ) شارؾ فييا مئات النشطاء مف اليميف المتطرؼ
وشخصيات بارزة :نطالب الحكومة وعمى رأسيا رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بالبناء في منطقة ( )E1بأي
ثمف كاف ،ال يوجد مسألة وقت يجب البناء في كؿ وقت ،عمى حد تعبيره ،وزاد دانوف قائالً إنو يتحتـ عمى
رئيس الوزراء أف يبنى في تمؾ المنطقة كما بنى قبؿ ذلؾ في جبؿ أبو غنيـ وأف ال ييتـ باآلخريف وال بالعالـ
أجمع ،عمى حد تعبيره.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
" 41معاريف" :نواب اليمين يقدمون مقترح قانون إللغاء صالحيات الرئيس اإلسرائيمي با"العفو" عن أسرى
وكاالت :ذكرت صحيفة “معاريؼ” في عددىا الصادر أمس أف أعضاء مف أحزاب ما يسمى اليميف
“اإلسرائيمي” أعدوا مقترح قانوف 'لتقميص صالحيات الرئيس “اإلسرائيمي” في العفو عف أسرى فمسطينييف،
بعد الحديث عف إمكاف إطالؽ سراح  200أسير فمسطيني اعتقموا قبؿ توقيع اتفاقيات أوسمو.
الخميج ،الشارقة4103/6/44 ،
 40سمطة نتنياىو ونفوذه داخل "الميكود" عمى محك االنتخابات الداخمية لمحزب غدا
تؿ أبيب -نظير مجمي :ستكوف االنتخابات الداخمية لحزب الميكود ،بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتنياىو ،التي ستجرى غدا واألحد المقبؿ ،بمثابة «بارومتر» لقياس مدى اقتناع القاعدة الحزبية بسياسة
نتنياىو ،المتحالؼ مع أفيغدور ليبرماف زعيـ حزب «إسرائيؿ بيتنا» ،المؤيدة لفكرة التسوية السياسية مع
الفمسطينييف وفؽ مبدأ «دولتيف لشعبيف».
ورغـ عدـ وجود رغبة حزبية في «خمع» نتنياىو مف قيادة الميكود ،فإف المتمرديف عمى سياسية رئيس
الوزراء يسعوف لمسيطرة عمى مؤسسات الحزب واستخداـ مناصبيـ لموقوؼ ضد «انحرافات نتنياىو
السياسية» والتراجع عف تصريحات حؿ الدولتيف وفض الحمؼ مع «إسرائيؿ بيتنا».
وبدا نتنياىو في بداية األمر غير عابئ بخصومو ،فقرر ترشيح نفسو لرئاسة المؤتمر ،لكف مساعديو نصحوه
بالتراجع ألف انتخابو غير مضموف ،وقد يؤدي إلى سقوطو أماـ أصغر مرشح .وقد اقتنع وقبؿ النصيحة.
فحاوؿ ت جنيد عدد مف المقربيف إليو لجميع المناصب المطروحة لالنتخاب ،لكف أيا منيـ لـ يقبؿ .والوحيد
الذي وافؽ عمى التنافس مف رجاالتو ىو وزير المواصالت ،يسرائيؿ كاتس ،الذي يترأس المؤتمر حاليا.
ولكف كاتس خرج بتصريحات يمينية يؤكد فييا أنو عمى خالؼ شديد مع نتنياىو .فقاؿ إنو ال يفيـ موافقة
نتنياىو عمى استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف.
وتنافسو عمى المنصب النائبة ميري ريجؼ ،وىي مف غالة المتطرفيف وتعتبر متمردة عمى نتنياىو منذ عدة
سنوات ،ما يعني أف النتيجة في كؿ األحواؿ ستصب في غير صالح نتنياىو.
ويأخذ معارضو نتنياىو عميو االنحراؼ مف آيديولوجية الحزب اليمينية وتبني آيديولوجية يسارية ،واىماؿ
رأي الشارع الحزبي والقادة الميدانييف وتسميـ زماـ األمور إلى ليبرماف ،صاحب «الشخصية القوية».
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واالنتخابات المزمع إجراؤىا ستؤثر عمى مناصب رئيس مؤتمر الحزب العاـ المسؤوؿ عف آيديولوجية
الحزب ،ورئيس سكرتارية الحزب التي تعتبر السمطة التنفيذية في الحزب ،ورئيس المجمس العاـ المركزي
الذي يعتبر مجمسا تشريعيا لمحزب.
وترشح لرئاسة السكرتارية داني دنوف نائب وزير الدفاع ،المعروؼ بمواقؼ يمينية متطرفة .وترشح لرئاسة
المجمس المركزي النائب موشيو فايغميف ،الذي كاف قد تنافس مع نتنياىو عمى رئاسة الحزب وحظي بثمث
األصوات .وىو الذي أدخؿ مجموعة كبيرة مف المستوطنيف في الضفة الغربية إلى صفوؼ الحزب بيدؼ
إحداث انقالب عمى نتنياىو في حاؿ توجيو إلى مفاوضات مع الفمسطينييف .وىو معروؼ ليس فقط برفضو
الدولة الفمسطينية ،بؿ يطالب بالسماح لمييود بالصالة في باحة المسجد األقصى في القدس الشرقية
المحتمة .ويشارؾ في حركة تنادي بيدـ قبة الصخرة وبناء ىيكؿ سميماف مكانيا .وقد حاوؿ نتنياىو تأجيؿ
االنتخابات إلى حيف يستطيع ترتيب أوراقو وتجنيد قوى إلى جانبو ،لكنو فشؿ فقد توجو خصومو إلى
محكمة دستورية ،فأصدرت ىذه المحكمة ق ار ار توضح فيو أف نتنياىو يخرؽ األنظمة الداخمية ،وتجبره عمى
إجراء االنتخابات فورا.
الشرق األوسط ،لندن4103/5/44 ،
" 44ىموكيد" :نظام التصاريح الذي تطبقو "إسرائيل" في "منطقة التماس" ينتيك حقوق الفمسطينيين
جديدا
ير
القدس المحتمة :نشر مركز لمدفاع عف الفرد "ىموكيد" الذي يعمؿ في داخؿ الكياف الصييوني تقر ًا
ً
شديدا عمى الحياة اليومية لمفمسطينييف بموجب نظاـ
تأثير
يكشؼ اآللية البيروقراطية المدمرة التي تؤثر ًا
ً
التصاريح داخؿ "منطقة التماس".
وأكد التقرير أنو منذ عاـ  ،4003بادر جيش االحتالؿ إلى تنفيذ نظاـ التصاريح في مناطؽ الضفة الغربية
لشريحة السكاف المحاصريف بيف الجدار العازؿ والخط األخضر ،والذي قامت سمطات االحتالؿ باإلشارة
إلييا باسـ "منطقة التماس".
وقاؿ التقرير ،إنو بموجب ىذا النظاـ يتوجب عمى كؿ فمسطيني يعيش أو يرغب في دخوؿ ىذه المناطؽ،
الحصوؿ أوالً عمى تصريح عسكري يتـ إصداره مف قبؿ السمطات العسكرية الصييونية ليذا الغرض .ويطبؽ
نظاـ التصاريح عمى الفمسطينييف فقط ،أما الصياينة والسياح فال يطمب منيـ أي تصريح لمدخوؿ أو البقاء
في منطقة التماس.
وأشار المركز الصييوني إلى أف نظاـ التصاريح ينتيؾ حقوؽ اإلنساف المختمفة لسكاف األراضي الفمسطينية
المحتمة مف كال الجانبيف مف الجدار العازؿ.
وفصؿ ذلؾ بأنو يشكؿ انتيا ًكا لمحؽ في حرية التنقؿ ،وعمى وجو الخصوص ،الحؽ في السفر بحرية داخؿ
ّ
البمد الواحد ،وىذا االنتياؾ يؤدي إلى انتياؾ حقوؽ اإلنساف األخرى والتي تشمؿ المجاالت التالية :الحؽ في
الحياة األسرية ،والصحة ،والتعميـ ،والحؽ في الممكية وتوفير سبؿ عيش كريـ ،والحؽ في الثقافة ،كما أف
جميع ىذه المجاالت يرافقيا انتياؾ صارخ لمحؽ في المساواة والكرامة.
المركز الفمسطيني ل عالم4103/6/43 ،
 43تل أبيب :مياجر سوداني يطعن ستة إسرائيميين
االتحاد :أقدـ عامؿ سوداني عمى طعف ستة إسرائيمييف بسكيف في حي نفي شعناف جنوبي تؿ أبيب صباح
امس األحد .وأفاد موقع “وااله” اإلسرائيمي بأف أحد المصابيف أصيب بجروح “خطيرة” ،مشي ار إلى أف
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الشرطة اعتقمت السوداني ،مف دوف معرفة خمفية الحادث حتى اآلف .ويقيـ آالؼ العماؿ السودانييف في
جنوب تؿ أبيب بعد أف تسمموا عبر الحدود مف أجؿ إيجاد فرص عمؿ .ووصفت إصابة اسرائيمي (45
عاما) بالمتوسطة إلى خطيرة في حيف وصفت إصابة  3إسرائيمييف بالبسيطة ،حيث جرى نقؿ المصابيف
إلى مستشفيي “يخموؼ” في تؿ أبيب و”فولبسوف” في حولوف.
االتحاد ،أبو ظبي4103/6/44 ،
 44أوساط إسرائيمية تطمع في إحياء مشروع "الدولة الدرزية" في الجوالن
تؿ أبيب -نظير مجمي :كشؼ أحد السياسييف العرب في أحزاب اليميف اإلسرائيمي ،خالؿ حديث مع
«الشرؽ األوسط» أمس ،أف ىناؾ أوساطا إسرائيمية تدرس إمكانية العودة إلى المشروع القديـ إلقامة «دولة
درزية» في ىضبة الجوالف وحتى حاصبيا المبنانية ،وذلؾ في أعقاب «تدىور األوضاع األمنية في سوريا
والخطر الذي يشعر بو إخوتنا الدروز مثؿ بقية األقميات في سوريا».
وقاؿ المصدر ،الذي طمب عدـ الكشؼ عف ىويتو في الوقت الحاضر ،إف «الوضع في سوريا يتدىور مف
سيئ إلى أسوأ .والدروز في إسرائيؿ (يقصد أىالي الجوالف السوري المحتؿ) قمقوف عمى إخوتيـ وأفراد
عائالتيـ في األراضي السورية .ومف الطبيعي أف نفتش ليـ عف حموؿ لحمايتيـ» .وأشار إلى أف أىالي
الجوالف توجيوا برسالة رسمية إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،يطالبونو فييا بأف يسمح
لبناتيـ الالتي تزوجف مف أقارب يعيشوف في سوريا إلى أف يعدف إلى أىالييف سوية مع أفراد عائالتيـ،
وكذلؾ الطالب أبناء الجوالف الذيف يدرسوف في الجامعات السورية ،وبعضيـ تزوجوا وليـ أوالد ،وعددىـ
مجتمعيف يصؿ إلى  2300فرد .وأضاؼ« :لكف المسألة ال تقتصر عمى ىؤالء ،فكؿ أىمنا الموحدوف الدروز
في سوريا ييموننا».
يشار إلى أف «فكرة الدولة الدرزية» كانت قد طرحت ألوؿ مرة في سنة .2745
الشرق األوسط ،لندن4103/6/44 ،
" 45إسرائيل" تسعى لبيع الغاز إلى مصر واألردن وفمسطين
تؿ أبيب :تعتزـ شركات الطاقة اإلسرائيمية الشروع بمفاوضات حوؿ بيع الغاز اإلسرائيمي لدوؿ الجوار
وأوروبا ،مع إعطاء أفضمية لمصر واألردف وفمسطيف ،وذلؾ بعد مصادقة مجمس الوزراء اإلسرائيمي خالؿ
جمستو األسبوعية أمس عمى السماح بتصدير ما يعادؿ  20في المائة مف احتياطي الغاز الطبيعي الذي تـ
اكتشافو في عمؽ البحر األبيض المتوسط.
وتعقيبا عمى القرار ،أشار وزير المالية اإلسرائيمي يائير لبيد إلى أف «وضعية إسرائيؿ ستتغير بشكؿ كمي،
وستتحوؿ إلى دولة ذات أىمية استراتيجية في محيطيا الجيوسياسي» .وعمؿ ذلؾ بالقوؿ إف «تصدير الغاز
إلى الدوؿ المجاورة سيؤدي إلى رفع مكانة إسرائيؿ لدى جيرانيا فتصبح دولة مقبولة أكثر وقد يسرع عممية
السالـ بينيا وبيف العرب».
الشرق األوسط ،لندن4103/6/44 ،
" 46ذي ماركر" :فمسطينيو 48يعيشون بغيتوات اجتماعية واقتصادية بسبب التمييز العنصري من الحكومات
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الناصرة  -زىير أندراوس :نشرت صحيفة ‘ذي ماركر’ االقتصادية ،التابعة لصحيفة ىآرتس نتائج بحث
غير مسبوؽ تـ إجراؤه عمى األوضاع االقتصادية لمعرب الفمسطينييف ،الذيف يعيشوف في الداخؿ الفمسطيني،
ويشكموف أكثر مف عشريف بالمئة مف سكاف إسرائيؿ.
ُ
وجاء في البحث الذي أعده البروفيسور عراف ياشيؼ ،رئيس قسـ الدراسات الجماىيرية في جامعة تؿ أبيب،
ود .نيتسا كاسير ،مف بنؾ إسرائيؿ ،أنو بسبب سياسة الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة ،فإف فمسطينيي
الداخؿ يعيشوف في غيتوات جغرافية واقتصادية ،كما أنو ُيوصي حكومة بنياميف نتنياىو بالعمؿ فو ار عمى
أقامة بمدات خاصة بالعرب ،نتيجة الوضع المتفاقـ.
وكتب الباحثاف أف تقديـ المساعدات لعرب الػ ،26ىو أوالً يعني تقديـ المساعدة لمدولة العبرية ،ذلؾ أنو يرفع
مف نسبة الضرائب المدفوعة مف المواطنيف ،ومف ناحية أخرىُ ،يساىـ ىذا األمر في إنعاش االقتصاد
اإلسرائيمي برمتو ،عمى حد تعبير الباحثيف ،وشدد الباحثاف عمى أف تقديـ المساعدات لمف يسمييما بعرب
جدا
أف تُساىـ ىذه المعونات مساىمة كبيرة ً
إسرائيؿ ،ىو أوالً مصمحة إسرائيمية واضحة َ
جدا ،ومف المتوقع ْ
في النمو االقتصادي بالدولة العبرية ،كما أنيما ُيوصياف الحكومة بتخصيص الموارد اليائمة مف أجؿ
السماح لفمسطينيي الداخؿ باالنضماـ إلى سوؽ العمؿ اإلسرائيمي ،وبحسبيما فإف الدولة يتحتـ عمييا أف
تستثمر في السنوات القميمة القادمة بيف  2حتى  3مميار شيكؿ ،في مجاالت عدة مف أجؿ مساعدة العرب
في إسرائيؿ باالنخراط في سوؽ العمؿ ،كما أف البحث ُيوصي الحكومة اإلسرائيمية باستثمار مبمغ أولي
وبسرعة يصؿ إلى  3مميار شيكؿ ،بحيث تُستغؿ ىذه الميزانية في إعادة ترميـ جياز التعميـ لدى العرب،
الذي ُيعتبر ،بحسب البحث ،المجاؿ األىـ والمركزي ،الذي يقُض مضاجع الفمسطينييف في إسرائيؿ ،ومف
ناحية أخرى ،فإف إعادة ترميـ جياز التعميـ يساىـ إلى ٍ
حد كبير في رفع مستوى اندماج العرب في الدولة
ُ
ال عبرية ،ويؤكد الباحثاف عمى أف قادة جياز األمف العاـ (الشاباؾ) يؤيدوف الفكرة بإجماع كبير ،ويؤكدوف أف
ىذا األمر ُيقوي شعور انتماء الفمسطينييف بالداخؿ لمدولة العبرية ،عمى حد قوليما.
وتُقر الدراسة أف مشكمة فرص العمؿ لدى فمسطينيي الػ 26ىي إحدى أىـ وأخطر المشاكؿ ،فالنساء
العربيات ال يعممف تقر ًيبا ،وتصؿ نسبتيف في سوؽ العمؿ العربي إلى  44بالمئة فقط ،وحتى النساء المواتي
يعممف فإنيف ُمركزات في العمؿ بسمؾ التربية والتعميـ وفي جياز الصحة ،بالمقابؿ يكشؼ البحث عف أف
النساء الفمسطينيات الحاصالت عمى الشيادات الجامعية ،تمكف مف اجتياز الحواجز واالنخراط في سوؽ
العمؿ اإلسرائيمي ،ولكف راتب العربيات ،مقارنة بالييوديات األكاديميات ،أقؿ بنسبة  42بالمئة.
وكشؼ البحث أيضا عف أف  44بالمئة مف الرجاؿ العرب يعمموف ،ولكف في العقد األخير ،انخفضت النسبة
كثي ار مقارنة بالرجاؿ الييود ،ويعزو الباحثاف ىذا التحوؿ إلى عدـ وجود طمبات عمؿ في األعماؿ لمذيف ال
يحمموف الشيادات الجامعية ،ومف ناحية أخرى ،تفضيؿ المشغميف اإلسرائيمييف العماؿ األجانب عمى العماؿ
مف صفوؼ فمسطينيي الداخؿ ،وأكد البحث عمى أف الرجاؿ العرب يعزفوف عف العمؿ في جيؿ مبكر بسبب
عمميـ الشاؽ في أماكف العمؿ ،التي تتطمب مجيودا كبيرا ،ذلؾ أنو نسبة مشاركة العرب في األعماؿ تبدأ
في االنخفاض عند وصموىـ إلى جيؿ  23عاما ،خصوصا وأف الرجاؿ العرب يعمموف في الصناعة
والزراعة والبناء ،كما أف نسبة البطالة لدى الرجاؿ العرب تفوؽ النسبة كثي ار في صفوؼ الييود ،وأف رواتبيـ
أدنى مف رواتب العماؿ الييود بنسبة  23بالمئة ،عمى حد قوؿ الباحثيف.
وأورد البحث إحصائيات رسمية إسرائيمية تُشير إلى تخمؼ الفمسطينييف في إسرائيؿ في قضية الدراسة ،حيث
تبيف أف ىناؾ بونا شاسعا بيف الييود والعرب ،طبعا لصالح الييود ،فعمى سبيؿ الذكر ال الحصر ،نسبة
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التسرب لدى العرب في المرحمة الثانوية تصؿ إلى  42بالمئة ،في ما أف نسبة العرب الذيف يدرسوف لمقب
الجامعي األولي تصؿ إلى  23بالمئة ،وفقط أربعة بالمئة مف الفمسطينييف يدرسوف لمقمب الثالث (الدكتوراه)،
مع العمـ أف العرب ،بحسب الدراسةُ ،يشكموف  4003بالمئة مف سكاف الدولة العبرية.
وساؽ البحث قائالً إنو عالوة عمى المشكمتيف في مجاؿ التعميـ والعمؿ ،التي ُيعاني منيما العرب ،ىناؾ
مشكمتيف إضافيتيف ،ال تقالف خطورة ،األولى ىي التركيز الجغرافي لفمسطينيي الداخؿ ،إذ أنو حسب
اإلحصائيات اإلسرائيمية الرسمية  22بالمئة منيـ يسكنوف في  22قرية ْأو بمدةْ ،أو مدينة فقط ،والثانية
جدا ،وال مجاؿ
الوضع االقتصادي الصعب ليذه المجمعات العربية ،ذلؾ أف السمطات المحمية العربية فقيرة ً
أيضا عمى أف البعد الجغرافي لممجمعات
لممقارنة مع السمطات الييودية ،كما جاء في البحث ،الذي أكد ً
العربية مف مركز الدولة العبرية يزيد الطيف بمة ،إذ أف السكاف ال يستطيعوف االنخراط في سوؽ العمؿ في
المركز ،كما أنو في  36بالمئة مف ىذه المجمعات ال توجد مواصالت عامة ،األمر الذي ُيوجج المشكمة.
إف لـ تكف
ويؤكد الباحثاف عمى أف ىذه المشاكؿ مجتمعة ،يجعؿ مف ميمة إيجاد عمؿ لمعرب ميمة صعبةْ ،
جدا ،ومف
ويشيراف إلى أنيـ ُيعانوف مف البعد الجغرافي ،مف التمييز ،مف نسبة تعميـ منخفضة ً
مستحيمةُ ،
مشكمة المواصالت العامة ،ىذه المشاكؿ بشكؿ عاـُ ،يشير الباحثاف ،يؤدياف إلى خمؽ مشكمة اجتماعية
تحديا مف ىذا القبيؿ،
واقتصادية معقدة لمغاية ،ال مثيؿ ليا ،ذلؾ أنو ال توجد دولة في الغرب ،تُواجو
ً
مؤكداف عمى أف الميزانيات التي صرفتيا وخصصتيا الحكومة اإلسرائيمية لتطوير ما ُيطمؽ عميو في الدولة
العبرية اسـ (الوسط العربي) ،ما ىو إال نقطة في بحر ،عمى حد تعبيرىما.
وأكد الباحثاف عمى أنو منذ إقامة الدولة العبرية في العاـ  2726لـ ُيقـ ولو بمدة عربية واحدة ،داخؿ ما
أف تتحوؿ البمدات والقرى والمجمعات
ُيسمى بالخط األخضر ،األمر الذي أدى عمى مدار السنيف إلى ْ
الفمسطينية في الداخؿ ،إلى غيتوات اقتصادية واجتماعية.
وتُوصي الدراسة بفؾ الحصار المفروض عمى الغيتوات العربية ،وتنفيذ ق اررات الحكومة التي لـ تُنفذ مثؿ
عدـ السماح لألجانب بالعمؿ في إسرائيؿ ،واألىـ مف ذلؾ ،بحسبيما ،ىو بنماء مجمعات عربية قريبة مف
المركز ،أما التوصية الثانية فيي القياـ بعممية واسعة النطاؽ ضد التمييز العنصري ،بحيث تسف الكنيست
قوانيف تمنع مف أصحاب العمؿ الييود مف رفض العرب عمى خمفية قومية ،كما أنيـ يقترحاف عمى حكومة
قضائيا في حؿ المشاكؿ الناتجة عف التمييز
نتنياىو تخصيص مبمغ  200مميوف شيكؿ لمساعدة العرب
ً
العنصري ،عمى حد قوليما.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
 47مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية :أربعة شيداء بالمخيمات
دمشؽ  -صفا :استشيد أربعة فمسطينييف وأصيب آخػروف األحػد ،جػراء تواصػؿ عمميػات القصػؼ واليجمػات
عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سػوريا .وقالػت مجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػورية فػي بيػاف
صػػحفي االثنػػيف ،أف معانػػاة أىػػالي مخػػيـ النيػػرب ال ت ػزاؿ مسػػتمرة ج ػراء انعكػػاس تجميػػات الص ػراع الػػدائر فػػي
سػورية عمػػى أوضػػاعيـ المعيشػػية واالقتصػػادية التػػي نجػػـ عنيػػا شػػح فػػي المػواد الغذائيػػة واألدويػػة والمحروقػػات
والدقيؽ ،وغالء األسعار ،واستمرار انقطاع الكيرباء ومياه الشرب بشكؿ كامؿ عف جميع مناطؽ المخيـ.
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ولفتػػت إلػػى أف حالػػة مػػف اليػػدوء الحػػذر سػػادت ش ػوارع وأزق ػة مخػػيـ خػػاف الشػػيح ،إال أف سػػكانو يعػػانوف مػػف
المعاممػػة غيػػر اإلنسػػانية التػػي يقػػوـ بيػػا عناصػػر حػػاجز  46اتجػػاىيـ ،حيػػث اعتقم ػوا أحػػد أبنػػاء المخػػيـ لعػػدة
ساعات وتـ ضربو وتوجيو اإلىانات والشتائـ لو.
وبينت أف سكاف مخيـ جرمانا عاشوا حالة مف الخوؼ واليمع نتيجة دوي أصوات انفجارات قوية ىزت أرجػاء
المخيـ بسبب سقوط عدة قذائؼ عمى منطقة جرمانا أسفرت عف سقوط جرحى.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)4103/6/44 ،
ويادنسون باحاتو
 48مستوطنون وطواقم إعالمية إسرائيمية ياقتحمون األقاصى ُ
القدس ػ "األياـ" :أقدمت مجموعة مف المستوطنيف وطػواقـ اعػالـ اسػرائيمية يتقػدميـ ييػودا كمػيج ،أحػد نشػطاء
جماعػػات الييكػػؿ المزعػػوـ وعضػػو حػػزب الميكػػود ،عمػػى اقتحػػاـ المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ ،صػػباح امػػس ،مػػف
جية باب المغاربة وسط حراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ االسرائيمي ،وذلؾ عمى دفعتيف.
واعتب ػػرت مؤسس ػػة األقص ػػى لموق ػػؼ والتػ ػراث أف "االع ػػالـ االسػ ػرائيمي مجن ػػد بش ػػكؿ كام ػػؿ لخدم ػػة مش ػػروعات
التيويػػد فػػي القػػدس واألقصػػى ،واف رصػػد المؤسسػػة لتحركػػات االعػػالـ االس ػرائيمي تشػػير الػػى تكثيػػؼ تقاريرىػػا
االعالميػػة المتنوعػػة بخصػػوص اقتحامػػات المسػػتوطنيف لممسػػجد االقصػػى ومحػػاوالت تػػأديتيـ لشػػعائر تمموديػػة
وتوراتية".
ػتوطنا
وق ػػاؿ م ػػدير مؤسس ػػة عم ػػارة األقص ػػى والمقدس ػػات :اف د .حكم ػػت نعامن ػػة إف "كم ػػيج" وحػ ػوالي  30مس ػ ً
اقتحموا االقصى وتجولوا في ساحاتو ،محاوليف أداء بعض الصموات التممودية.
وأشػػار إلػػى تواجػػد  2200طالػػب مػػف المشػػاركيف فػػي المخيمػػات الصػػيفية داخػػؿ األقصػػى او مػػا يطمػػؽ عميػػو "
مبينػا أف االحػتالؿ
مصاطب العمـ لمصغار" ،إضافة إلى تواجد المئات مف طالب وطالبػات مصػاطب العمػـً ،
ومكانيا.
زمانيا
يحاوؿ مف خالؿ ىذه االقتحامات فرض تقسيـ األقصى
ً
ً
وقالت مؤسسػة االقصػى " إف المػدعو "كمػيج" ،وبتشػجيع ودعػـ مػف أذرع االحػتالؿ االسػرائيمي يشػف فػي الفتػرة
األخيرة حممة إعالميػة كبيػرة يقودىػا برفقػة طػواقـ إعالميػة إسػرائيمية تحػاوؿ إعػداد تقػارير متتاليػة عػف التواجػد
الييودي شبة اليومي لألقصى"واضافت"اف "كميج" نفذ اقتحامات متكررة خالؿ الفترة األخيرة برفقػة مسػتوطنيف
وطواقـ إعالمية ،وأدى شعائر تممودية بشكؿ استفزازي داخؿ باحات األقصى.
وأكػػدت المؤسسػػة أف االحػػتالؿ بػػات ينفػػذ بشػػكؿ واضػػح سياسػػة ممنيجػػة بمشػػاركة المسػػتوطنيف والجماعػػات
الييوديػػة مػػف أجػػؿ فػػرض واقػػع جديػػد فػػي األقصػػى ،مػػف خػػالؿ التواجػػد اإلسػرائيمي االحتاللػػي اليػػومي المتنػػوع
داخؿ المسجد ومحطيو ،وخاصة في منطقة ساحة البراؽ.
األيام ،رام ا 4103/6/44 ،
 49سمسمة غارات إسرائيمية عمى غزة بعد إطالق صواريخ من داخل القطاع
غزة (فمسطيف)  -يو بي أي :شنت الطائرات اإلسرائيمية ،أربع غػارات عمػى األقػؿ ،فجػر اليػوـ االثنػيف ،عمػى
أىداؼ متفرقة مف قطاع غزة ،بعد ساعات مف سقوط  5قذائؼ صاروخية عمى جنوب إسرائيؿ.
وقػػاؿ مصػػدر حقػػوقي وسػػكاف محميػػوف لوكالػػة "يونايتػػد بػػرس إنترناشػػوناؿ" إف طػػائرات حربيػػة إس ػرائيمية شػػنت
فجػ اًر ،غػػارتيف عمػػى مػػوقعيف تػػابعيف لػػ"سرايا القػػدس" الػػذراع المسػػمح لحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فػػي خػػاف يػػونس
ورفح جنوب قطاع غزة .وذكر سكاف اف غارة ثالثة استيدفت أرضاً زراعية في منطقة المحطة في دير البمح
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وسط القطاع ورابعة استيدفت موقع الكتيبة الرقـ  22التػابع لقػوات األمػف الػوطني الفمسػطيني فػي ديػر الػبمح.
ولـ يبمغ بشكؿ سريع عف وقوع إصابات ،فيما تحدث السكاف عف وقوع أضرار وانقطاع لمتيار الكيربائي عف
بعض المناطؽ المستيدفة.
وجػاءت الغػػارات اإلسػرائيمية ،بعػػد سػاعات مػػف إعػالف إسػرائيؿ سػقوط  5قػػذائؼ صػاروخية أطمقػػت مػف قطػػاع
غزة عمى جنوب إسرائيؿ.
وىذه ىي المرة األولى التي تطمؽ فييا صوارير مف غزة منذ أشير ،فيما كػاف أعمػف عػف سػقوط صػاروخ قبػؿ
أياـ عدة ،توقعت مصادر إسرائيمية أف يكوف أطمؽ بالخطأ.
الحياة ،لندن4103/6/44 ،
 31االحتالل يضع مخططا لترحيل بدو القدس من أراضييم وتجميعيم في أبو ديس
القػػدس المحتمػػة  -نػػابمس  -الحيػػاة الجديػػدة – وفػػا :أقػػر االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،امػػس ،مخططػػا يقضػػي بنقػػؿ
آالؼ الالجئيف البدو الذيف ىجروا خالؿ نكبة  2726ويعيشػوف فػي محػيط مدينػة القػدس ،إلػى داخػؿ أ ارضػي
بمدة أبو ديس.
وقػػاؿ رئػػيس لجنػػة الػػدفاع عػػف األ ارضػػي ومقاومػػة االسػػتيطاف فػػي بمػػدة أبػػو ديػػس ،المحػػامي بسػػاـ بحػػر" :إف
االحػػتالؿ صػػادؽ عمػػى مخطػػط يقضػػي بنقػػؿ آالؼ الالجئػػيف البػػدو الػػذيف ىجػػروا عػػاـ  2726ويعيشػػوف فػػي
محػػيط مدينػػة القػػدس إلػػى داخػػؿ أ ارضػػي بمػػدة أبػػو ديػػس ،واف ىػػذا المخطػػط يشػػمؿ أيضػػا بنػػاء وحػػدات سػػكنية
بالقرب مف مكب النفايات المقاـ فوؽ أراضي أبو ديس وتسكيف العائالت البدوية فييا".
وأوضح بحر أف ىػدؼ ىػذا المشػروع ىػو إفسػاح المجػاؿ إلقامػة العديػد مػف المشػاريع االسػتيطانية واالسػتيالء
عمػػى األ ارضػػي التػػي يقػػيـ عمييػػا ى ػؤالء البػػدو ،مش ػي ار إلػػى أف سػػمطات االحػػتالؿ تعتبػػر إقامػػة البػػدو فػػي ىػػذه
المنػػاطؽ سػػببا فػػي تعطيػػؿ وعرقمػػة مشػػاريعيا التوسػػعية ،وبالتػػالي كػػاف ال بػػد مػػف "الػػتخمص مػػنيـ" عبػػر ىػػذه
الخطة التعسفية التي تستيدؼ اقتالعيـ وتيجيرىـ مف جديد.
أسا عمى عقب ،إذ سيتـ بمقتضى ىذا المشروع
وأشار ً
أيضا إلى أف ىذا المشروع سيقمب حياة السكاف البدو ر ً
حشػػرىـ فػػي "كنتونػػات" صػػغيرة ومعزولػػة ،موضػ ًػحا فػػي الوقػػت ذاتػػو أف العديػػد مػػف المؤسسػػات الدوليػػة كانػػت
حذرت مف استخداـ األ ارضػي القريبػة مػف مكػب النفايػات ألغػراض السػكف .وأكػد بحػر أف تنفيػذ ىػذا المشػروع
يفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ إغػػالؽ طريػػؽ "القػػدس  -أريحػػا" واسػػتكماؿ بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري بػػيف مسػػتوطنة
"معاليو أدوميـ" والقدس الشرقية ،والبدء في تنفيذ المشروع االستيطاني الكبير المسمى "إي ."2
الحياة الجديدة ،رام ا 4103/6/44 ،
 30الغرفة التجارية والصناعة العربية بمدينة القدس :صامدون في القدس
المصػػدر :القػػاىرة -أحمػػد إسػػماعيؿ :أكػػد ممثػػؿ الغرفػػة التجاريػػة والصػػناعة العربيػػة بمدينػػة القػػدس الش ػريؼ
حجػػازي سػػعدي الرشػػؽ فػػي تصػريحات خاصػػة ل ػ«البيػػاف» عمػػى ىػػامش مشػػاركتو فػػي اجتمػػاع خبػراء منظومػػة
ال ػػدعـ المتكام ػػؿ لمدين ػػة الق ػػدس ال ػػذي عق ػػد بالجامع ػػة العربي ػػة األس ػػبوع الماض ػػي ،عم ػػى أىمي ػػة اجتماع ػػاتيـ
بالجامعػػة العربيػػة ،قػػائالً« :تواجػػدنا بالجامعػػة العربيػػة كمجموعػػة مػػف المتخصصػػيف الػػذيف يعيشػػوف فػػي مدينػػة
القدس الشريؼ لتشخيص معاناة أىؿ القدس في كافة القطاعات مثؿ القطػاع الصػحي والتعميمػي واإلسػكاني
والتج ػػاري ،ولنضػ ػػع ىػػػذه المعان ػػاة أمػػػاـ مسػػػؤوليات جامع ػػة الػػػدوؿ العربي ػػة وأم ػػاـ مس ػ ػؤوليات األمػ ػػة العربيػػػة
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واإلسػػالمية بشػػكؿ عػػاـ ألف حقيقػػة األمػػر أف مدينػػة القػػدس تمػػر بػػأخطر ظػػرؼ ليػػا منػػذ احتالليػػا سػػنة 45
وحتى اليوـ».
وثانيػػا الػػدعـ المػػالي وذلػػؾ
وعػػف مطػػالبيـ مػػف الجامعػػة ،اسػػتطرد الرشػػؽ قػػائالً« :نطالػػب أوًال بالػػدعـ السياسػػي ً
مف أجؿ الحفاظ عمى البشر والحجر في مدينة القدس ..يجب أف يدعـ كؿ مواطف في مدينة القدس وخاصة
مف ىـ بحاجة إلى دعـ والقطاعات التعميمية والصحية والتجارية وقطاع اإلسكاف التي تضيؽ عمييا سمطات
ومنظما في تيويد القدس بطرد البشر وتيويد
ممنيجا
أسموبا
االحتالؿ اإلسرائيمي» .وتابع« :إسرائيؿ انتيجت
ً
ً
ً
الحجر ،ولذا نحف كأمػة عربيػة واسػالمية يجػب عمينػا الحفػاظ عمػى البشػر والحجػر فػي مدينػة القػدس الشػريؼ
مسرى سيدنا محمد عميو الصالة والسالـ وميد سيدنا المسيح عميو السالـ».
إف «ىنػاؾ قػوة
وبسؤالو عف ما الذي سوؼ يقوموف بو كمقدسييف لحماية األقصى والمقدسػات ،اسػتطرد قػائالً ّ
إلييػة ربانيػػة موجػػودة فػػي مدينػػة القػػدس رغػػـ كػػؿ الممارسػػات واإلجػراءات التػػي تتخػػذىا إسػرائيؿ تجعمنػػا نصػػبر
عمػػى االحػػتالؿ ..نحػػف صػػامدوف ومرابطػػوف إلػػى يػػوـ الػػديف بػػإذف اهلل ،ونقػػاوـ االحػػتالؿ بشػػتى الوسػػائؿ ولػػف
نترؾ القدس وال األقصى وال بيوتنا حتى لو ىدمت فوؽ رؤوسنا ،وسنبقى بإذف اهلل صامديف».
البيان ،دبي4103/6/44 ،
 34االحتالل ُيفرج عن الشيخ بكيرات بشروط
القدس المحتمة-صفا :أفرجت محكمة الصػمح اإلسػرائيمية فػي القػدس المحتمػة مسػاء األحػد عػف مػدير المسػجد
األقصى الشير ناجح بكيرات ،بعد أف فرضت عميو عدـ السفر لمدة  3شػيور خػارج الػبالد ،واحتجػزت جػواز
سػفره وىاتفػػو النقػػاؿ .كمػػا فرضػػت المحكمػػة عمػػى بكيػرات دفػػع كفالػػة ماليػػة نقديػػة بقيمػػة  43ألػػؼ شػػيكؿ ،فيمػػا
يبقى قرار منعو مف دخوؿ المسػجد األقصػى الصػادر منػذ آذار الماضػي لمػدة  4شػيور سػاري المفعػوؿ حتػى
 3سبتمبر المقبؿ.
وكانت شرطة االحتالؿ اعتقمت الشير بكيرات في  22يونيو الجػاري مػف مطػار بػف غريػوف ،بعػد عودتػو مػف
أداء العمرة ،حيث سافر مف المدينة المنورة عبر الخطوط التركية إلى المطار ،وىناؾ تـ اعتقالو .وقد استمر
توقيفو في العزؿ االنفرادي لمدة أسبوعيف في معتقؿ المسكوبية.
ام ػػا) ونظي ػػر عم ػػوري
وف ػػي س ػػياؽ آخ ػػر ،م ػػددت محكم ػػة الص ػػمح توقي ػػؼ الش ػػابيف مج ػػدي أب ػػو غ ازل ػػة (44ع ً
عاما) ليوـ الثالثاء القادـ الستكماؿ التحقيؽ معيما .وكانػت القػوات الخاصػة المقنعػة داىمػت فجػر أمػس
(ً 27
منزليما في حي الصوانة بالطور ،واعتدت عمييما بالضرب قبؿ نقميما إلى مركز شرطة صالح الديف ،وبعد
التحقيؽ معيما لعدة ساعات تـ عرضيما عمى محكمة الصمح.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)4103/6/44 ،
 33نادي األسير 43 :أسي ار في سجون االحتالل مضربون عن الطعام
قاؿ نادي األسير في بياف صحفي اليوـ األحد ،إف  43أسي ار في سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي مسػتمروف فػي
إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ ،خمسة منيـ مف األسرى األردنييف.
فمسطين أون الين4103/6/43 ،
 34الكنيسة األ رثوذوكسية :إقالة كاىن دعا لتجنيد المسيحيين في جيش االحتالل
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قرر بطريرؾ الكنيسة االرثوذوكسية-اليونانية ،إقالػة الكػاىف جبرائيػؿ نػداؼ ،الػذي دعػا إلػى تجنيػد المسػيحييف
في جيش االحتالؿ ،وذلؾ حسبما ذكرتو صحيفة "معاريؼ" اليوـ األحد.
وأوضحت الصحيفة أف الجيود الحثيثة التي بذليا أعضاء كنيست عرب ،وقادة مف الفمسطينييف داخؿ الخػط
االخضػػر ،وكػػذلؾ السػػمطة الفمسػػطينية ،أثمػػرت بػػدفع البطريػػرؾ ثيوفيمػػوس الثالػػث ،بطريػػرؾ الكنيسػػة اليونانيػػة
االرثوذوكسػػية ،عمػػى إقالػػة جبرائيػػؿ نػػداؼ مػػف الناص ػرة مػػف منصػػبو ،رداً عمػػى دعوتػػو الشػػباب المسػػيحييف،
لمتجنيد في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي.
فمسطين أون الين4103/6/43 ،
 35لجنة أىالي المعتقمين في الضفة 441 :حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ بداية العام
راـ اهلل :نفت لجنة أىالي المعتقميف السياسييف في الضفة الغربية بشدة ما جاء فػي بيػاف أجيػزة األمػف التابعػة
لسمطة راـ اهلل ،والذي زعمت فيو عدـ وجود أي حالة اعتقاؿ عمى خمفية سياسية.
وأكدت المجنة ،في بياف صادر عنيا أف االعتقاؿ واالستدعاء عمى الخمفية السياسية مستمر مف قبػؿ جيػازي
المخابرات واألمػف الوقػائي فػي كػ ّؿ محافظػات الضػفة الغربيػة ،مشػيرة إلػى أنػو "منػذ بدايػة العػاـ الجػاري وثقػت
المجنػة أكثػػر مػف  220حالػػة اعتقػاؿ سياسػػي ،باإلضػػافة ألكثػر مػػف  740حالػة اسػػتدعاء سياسػي فػػي مختمػػؼ
محافظات الضفة".
وقالػت إف حمػػالت االعتقػػاؿ واالسػتدعاء التػػي تنفػػذىا األجيػزة فػػي الضػػفة طالػت ذوي شػػيداء وأسػػرى وأسػػرى
أئمػػة مسػػاجد ومعممػػيف ،الفتػػة االنتبػػاه إلػػى أنػػو منػػذ لقػػاء المصػػالحة
محػػرريف وطمبػػة جامعػػات وصػػحفييف و ّ
األخير في القاىرة نفذ جيا از المخػابرات والوقػائي أكثػر مػف  60حالػة اعتقػاؿ سياسػي باإلضػافة لمػا يزيػد عػف
 73حالة استدعاء عمى خمفية سياسية.
المركز الفمسطيني ل عالم4103/6/43 ،
 36االحتالل يسمم إخطارات بمصادرة  81دونماً بنابمس
الضػػفة الغربيػػة :س ػمّمت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي أمػػس األحػػد إخطػػارات لعػػدد مػػف المػواطنيف باالسػػتيالء
عمى  60دونمػاً مػف أ ارضػي شػرؽ مدينػة نػابمس بالضػفة الغربيػة المحتمػة .وقػاؿ مسػؤوؿ ممػؼ االسػتيطاف فػي
شماؿ الضفة غساف دغمس في تصريحات صحفية ،إف االحتالؿ سمـ إخطػارات عبػر البريػد المسػجؿ بوضػع
اليد عمى  60دونما مف أراضي منطقة العزب بيف قرية روجيب وبمدة عورتا شرؽ نابمس.
وأوضح أف األراضي الميددة باالستيالء عمييا تقع في حوض  ،6قطػع  ،56و ،65و ،67وأف ىنػاؾ قػ اررات
بعثت بالبريد ولـ تصؿ أصحاب األراضي بعد.
عمان4103/6/44 ،
السبيلّ ،
 37االحتالل يجرف  051دونما من أراضي الخميل
الخميػػؿ :جرفػػت قػوات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي ،أمػػس ،أكثػػر مػػف  230دونمػػا مػػف األ ارضػػي الزراعيػػة القريبػػة مػػف
مسػتوطنة "سوسػػيا" شػرؽ يطػػا جنػوب الخميػػؿ .وقػاؿ منسػػؽ المجنػة الوطنيػػة لمقاومػة الجػػدار واالسػتيطاف ارتػػب
الجبػػور ،إف ق ػوات االحػػتالؿ شػػرعت بتجريػػؼ أراض ،تعػػود ممكيتيػػا لعائمػػة اش ػريتح ،بيػػدؼ توسػػيع مسػػتوطنة
"سوسيا" المقامة عمى أراضي المواطنيف.
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عمان4103/6/44 ،
الغدّ ،
 38الموساد يختطف فمسطينياً داخل مصر
غ ػزة (االتحػػاد)  -اختطفػػت قػػوة خاصػػة مػػف «الموسػػاد» اإلس ػرائيمي الشػػاب وائػػؿ أبػػو ريػػدة ( 45عام ػاً) داخػػؿ
مصػػر أمػػس األوؿ .وقالػػت مصػػادر مقربػػة مػػف عائمػػة الشػػاب المختطػػؼ أبػػو ريػػدة إف العائمػػة تمقػػت اتصػػاال
ىاتفيػا مػػف جيػػة عرفػت نفسػػيا بأنيػػا “الموسػاد اإلسػرائيمي” ،قالػػت إنيػا اختطفػػت نجميػػا وانػو فػػي أحػػد السػػجوف
دوف تسميتو.
وذكرت مصادر صحفية أف الشاب خرج إلى مصر برفقة زوجتو لتمقي العالج حيػث تػـ اسػتدراجو إلػى داخػؿ
سػػيناء ومػػف ثػػـ جػػرى خطفػػو .وقامػػت العائمػػة التػػي تقطػػف فػػي مدينػػة خػػاف يػػونس جنػػوب قطػػاع غ ػزة ،بػػإبالغ
الصميب األحمر لمتأكػد مػف وجػوده داخػؿ السػجوف اإلسػرائيمية وفػي حػاؿ التأكػد مػف ىػذه الروايػة ،فإنيػا تكػوف
أوؿ مرة يقوـ فييا “الموساد” اإلسرائيمي باختطاؼ فمسطينييف مف داخؿ مصر.
االتحاد ،أبو ظبي4103/6/44 ،
 39فمسطينيتان تخترعان نظارة ناطقة لممكفوفين
محمد المشيراوي :تمكنت ميندستاف فمسطينيتاف مف اختراع نظارة ناطقة ،تساعد المكفوفيف عمى السير دوف
مساعدة ،مف خالؿ قراءتيا إلحداثيات الطريؽ .وتسعى الميندستاف إلى تسويؽ ىػذا االختػراع عالميػا ،ليكػوف
في متناوؿ أكبر عدد مف المكفوفيف.
وقػػاؿ إيمػػاف الشػػياح ،إحػػدى مخترعتػػي النظػػارة ،إف أىميتيػػا تكمػػف فػػي "تمكػػيف المكفػػوؼ مػػف االسػػتغناء عػػف
مرافقػػو ،والمشػػي دوف أي عوائػػؽ" .وأضػػحت الشػػياح أف "النظػػارة تقػػوـ بتحػػذير الض ػرير مػػف العوائػػؽ ،وتحػػدد
طريقػػو" .وأعربػػت عػػف أمميػػا فػػي تطػػوير ىػػذا االختػراع بإضػػافة ميػزات جديػػدة ،مثػػؿ تمكػيف الكفيػػؼ مػػف قػراءة
النصػػوص" .وتعمػػؿ النظػػارة المبتك ػرة ،بواسػػطة مجسػػات حساسػػة تقػػوـ بق ػراءة أبعػػاد الطريػػؽ ،وتحػػذر بػػدورىا
المكفوؼ بمجرد اقترابو مف أي عائؽ.
مػف جيتيػػا قالػػت جيػاد أبػػو شػػقرة المشػاركة فػػي اختػراع النظػارة" :كنػػا بحاجػػة إلػى قطػػع غيػػر متػوفرة فػػي غػزة،
لكف مف خالؿ البحث في اإلنترنت وجدنا قطعا بديمة ،وتـ تنفيذ المشروع بكفاءة عالية".
سكاي نيوز عربية ،ابوظبي4103/6/43 ،
 41محمد عساف بعد فوزه :غزة تحتفل وتنتظر عودتو ..واالونروا عينتو سفي ار لمنوايا الحسنة
غزة ػ راـ اهلل ػ أشرؼ اليور ووليد عوض :تواصمت االحتفاالت االحد فػي اال ارضػي الفمسػطينية بمناسػبة فػوز
الػػنجـ الفمسػػطيني محمػػد عسػػاؼ بمقػػب ‘اراب ايػػدوؿ’  ،فػػي حػػيف وزع المعجبػػوف بػػو الحمػػوى والمثمجػػات عمػػى
المواطنيف فرحا بالفوز الذي دفع الفمسطينييف لمسير حتى ساعات فجر االحد احتفاال بالمناسبة.
فالشاب محمد عساؼ الالجئ الذي تقطف عائمتو مخيـ خانيونس جنوب قطاع غزة ،سيكوف بإمكانو الحػديث
عف مشاكؿ الالجئيف الفمسطينييف بشكؿ كبير في ظؿ تنكر إسرائيؿ كدولة احتالؿ لحقوقيـ ،بعد أف اختارتػو
فػػور فػػوزه عمػػى الفػػور وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف ‘األونػػروا’ سػػفي ار لمنوايػػا الحسػػنة لمشػػباب.
وبيذا الشأف ‘تطمح األونروا باف يساىـ عساؼ في التعريػؼ بيػا بشػكؿ أكبػر ،ورفػع اسػميا ،حيػث ال يعرفيػا
الكثير في العالـ’ ،ىكذا يقوؿ السيد روبرت تيرنر مدير عمميات ‘األونروا’ في غزة.
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وستبحث ‘األونروا’ بحسب ما أبمػغ تيرنػر وضػع خطػة لعمػؿ الػنجـ الفمسػطيني الشػاب ،وحػيف سػألتو ‘القػدس
العربي’ إف كاف قد صوت لعساؼ ،رد مبتسما باإليجاب.
وأثػػر الػػنجـ الفمسػػطيني كثي ػ ار بمحبيػػو وبسػػكاف فمسػػطيف عامػػة حػػيف أىػػدى فػػوزه والػػدموع تفػػيض مػػف عينيػػو
لمشيداء والجرحى ،واألسرى في سجوف االحتالؿ .ويقوؿ نشطاء مف الشباف عمموا كثي ار لفوز الػنجـ عسػاؼ،
اف حمالتيػػـ خاصػػة فػػي غػزة أثمػػرت عػػف إيصػػاؿ نحػػو ثمانيػػة ماليػػيف رسػػالة نصػػية قصػػيرة دعمتػػو ،كػػاف ليػػا
األثر الكبيرة في فوزه.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
 40زىوة ياسرعرفات تصف معاناة شعبيا با"المأساة" وتؤكد السير عمى خطى والدىا
مالطػا ػ (فاليتػا) ػ مػف زكػي شػياب :أكػدت زىػوة عرفػات كريمػة الػرئيس الفمسػطيني ال ارحػؿ ياسػر عرفػات ،فػي
عامػػا مػػف المعانػػاة ،ليػػـ الحػػؽ فػػي العػػيش
أوؿ ظيػػور عمنػػي ليػػا منػػذ رحيػػؿ والػػدىا ،أف الفمسػػطينييف بعػػد ً 43
بكرامة وحريػة ،وأف يكػوف ليػـ دولػة ليػا حػدود وعاصػمتيا القػدس ،وأنيػا تسػير عمػى خطػى الػزعيـ الفمسػطيني
الراحؿ ،وتعمؿ بمبادئو حتى تحقيؽ الدولة الفمسطينية المستقمة.
جاء ذلؾ خالؿ كممة ألقتيا زىػوة عرفػات فػي مالطػا ،لمناسػبة تخرجيػا ونيايػة د ارسػتيا الثانويػة ،خاطبػت فييػا
رفاؽ مدرستيا وأبناء شعبيا أينما كانوا ،وسط حضور تقدمتو زوجة رئػيس الػوزراء المػالطي ميشػاؿ موسػكت،
ووزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ السػػيد إيفرسػػت ،باإلضػػافة إلػػى شخصػػيات فمسػػطينية ُعرفػػت بصػػمتيا الوطيػػدة بالقائػػد
الراحؿ ،تقدميـ عضوا المجنة المركزية لحركة (فتح) توفيؽ الطيراوي وناصر القػدوة ،وابػف شػقيقة الػزعيـ ‘أبػو
عمار’ ،ورجػؿ األعمػاؿ البػارز منيػب المصػري ،ورفيػؽ والػدىا الػدكتور رمػزي خػوري ،وريمونػدا الطويػؿ والػدة
سيى عرفات ،وسفير دولة فمسطيف في مالطا غابي الطويؿ خاؿ زىوة.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
 44مشاركة أردنية في اجتماعات مجمس الشؤون التربوية ألبناء فمسطين
عمػػاف – الدسػػتور :يت ػرأس مػػدير عػػاـ دائ ػرة الشػػؤوف الفمسػػطينية المينػػدس محمػػود العقربػػاوي الوفػػد االردنػػي
المشػػارؾ فػػي اجتماعػػات مجمػػس الشػػؤوف التربويػػة ألبنػػاء فمسػػطيف الػػذي بػػدأت اجتماعاتػػو فػػي جامعػػة الػػدوؿ
العربية في القاىرة امس وتستمر الى  45الشير الحالي .ويناقش المؤتمر في دورتو الحالية االوراؽ والتقارير
المقدمػػة مػػف الػػدوؿ والوفػػود واالعضػػاء ،والتػػي تتضػػمف بحػػث االنتياكػػات والعراقيػػؿ االس ػرائيمية تجػػاه العمميػػة
التعميمية في االراضي العربية المحتمة وسبؿ مواجية ىذه االنتياكات .ويضـ المجمس فػي عضػويتو كػال مػف
االردف ،فمسطيف ،لبناف ،مصر ،المنظمة العربية لمثقافة والعموـ ،واتحاد الجامعات العربية.
الدستور ،عمان4103/6/44 ،
 43النائب الحريري تمتقي وفد "المبادرة الشعبية لمخيم عين الحموة"
اسػتقبمت النائػػب بييػػة الحريػري فػػي مجػػدليوف وفػدا مػػف المبػػادرة الشػعبية لمخػػيـ عػػيف الحمػوة فػػي مسػػتيؿ جولػػة
يقػػوـ بيػػا عمػػى فاعميػػات صػػيدا حيػػث وضػػعيا الوفػػد فػػي صػػورة التحركػػات التػػي قامػػت بيػػا المبػػادرة الشػػعبية
لتثبيت االستقرار في مخيـ عيف الحموة في مختمؼ المحطات الصعبة التي مر بيا مؤخ ار وثمف جيودىا في
سبيؿ حؿ الكثير مف االشكاالت وتطويؽ الحوادث التي شيدىا المخيـ مؤخ ار .
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وسػمـ الوفػػد الحريػري مػػذكرة بأىػداؼ المبػػادرة الشػػعبية فػي المخػػيـ وابرزىػا " :تكػريس وحػدة الشػػعب الفمسػػطيني
فػػي المخػػيـ العمػػؿ مػػف اجػػؿ الحفػػاظ عمػػى ىويػػة الشػػعب الفمسػػطيني النضػػالية وعيشػػو بك ارمػػة تمتػػيف الت ػرابط
االجتماعي ما بيف مكونات شعبنا ونبذ الفرقة والعصبية الػدعوة الػى االحتكػاـ الػى الحػوار سػبيال وحيػدا لحػؿ
المشػػاكؿ درء المخػػاطر التػػي قػػد تسػػبب الفػػتف عبػػر الػػدعوة الػػى الحكمػػة والتعقػػؿ بػػث الثقافػػة الوطنيػػة واعػػادة
احياء روح المقاومة عبر تصويب وجية البندقيػة نحػو العػدو الصػييوني فقػط والسػعي إليجػاد حمػوؿ لممشػاكؿ
واآلفات االجتماعية عبر نشر التوعية .
الحريري
وفي كممة ليا امػاـ الوفػد قالػت الحريػري" :نػثمف عاليػا مسػتوى الػوعي المرتفػع الػذي تحمػى بػو اىمنػا فػي مخػيـ
عيف الحموة بكؿ اطيافيـ رغػـ الظػروؼ االجتماعيػة واالنسػانية السػيئة التػي يعيشػونيا ورغػـ الكثافػة السػكانية
ومعانػػاة النػػزوح  ..لقػػد اثبت ػوا فػػي كػػؿ المحطػػات الصػػعبة التػػي مػػرت حرصػػيـ عمػػى البقػػاء عمػػى الحيػػاد وعػػدـ
اسػػتخداميـ مػػف اي طػػرؼ كػػاف فػػي اي صػراع سػواء داخمػػي فمسػػطيني او عمػػى المسػػتوى المبنػػاني وىػػذا بحػػد
ذاتو قوة ومنعة لقضيتيـ ودعـ إلرادة االستقرار في المخيـ وفي صيدا" .
المستقبل ،بيروت4103/6/44 ،

 44الجامعة العربية تحذر من المخطط اإلسرائيمي لتغيير مناىج التعميم في فمسطين
القاىرة – وكاالت :حذرت جامعة الدوؿ العربية مف مخطط إسرائيمي لتغيير مناىج التعميـ الفمسطينية خاصة
في القدس الشريؼ ،بيدؼ إبعاد أبناء فمسطيف عف نظـ التعميـ العربية وادخاؿ مناىج إسرائيمية.
وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في جامعة الدوؿ العربية السفير محمد
صبيح ،أماـ أعمػاؿ الػدورة ال ػ 46لمجمػس الشػؤوف التربويػة ألبنػاء فمسػطيف ،بمشػاركة وفػود مػف مصػر ولبنػاف
واتحاد الجامعات العربية والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ:
إف إسرائيؿ تمعف العمؿ فػي سياسػة خطيػرة لتغييػر منػاىج التعمػيـ الفمسػطينية خاصػة فػي القػدس لتبعػدىا عػف
ارتباطيا بنظـ التعميـ العربيػة وادخػاؿ منػاىج إسػرائيمية وحػذؼ بعػض القضػايا والموضػوعات الخاصػة بتػارير
وتراث الشعب الفمسطيني.
وأكػػد صػػبيح فػػي كممتػػو نيابػػة عػػف األمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة نبيػػؿ العربػػي ،ضػػرورة التصػػدي ليػػذه
المحاوالت ،وقاؿ إف التصػدي ليػذا األمػر ميػـ جػدا وبخاصػة فػي إيجػاد مػدارس لمطػالب فػي القػدس والحفػاظ
عمى المناىج العربية وتمكيف ودعـ المعمـ الفمسطيني ورفع الحصار عف قطاع غزة.
وأضػػاؼ أف الالجئػػيف الفمسػػطينييف يواجيػػوف فػػي الوقػػت ال ػراىف قضػػية خطي ػرة ،خاصػػة نتيجػػة األحػػداث فػػي
سػػورية الشػػقيقة ،وقػػاؿ إف ىػػذا الوضػػع الخطيػػر قػػد يفقػػد جػػيال مػػف أبنػػاء فمسػػطيف سػػنة تعميميػػة ،األمػػر الػػذي
يستوجب وقفة جادة.
الغد ،عمان4103/6/44 ،
ضد المحاوالت الصييونية لطمس ىوية القدس
 45االيسيسكو :نقف ّ
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عماف  -المركز الفمسطيني ل عالـ :أكد مػدير عػاـ المنظمػة اإلسػالمية لمتربيػة والثقافػة والعمػوـ "االيسيسػكو"
ّ
الػػدكتور عبػػد العزيػػز التػػويجري أف المنظمػػة تعمػػؿ عمػػى الحفػػاظ عمػػى اليويػػة العربيػػة واإلسػػالمية فػػي القػػدس
الشريؼ ،الفتًا النظػر إلػى أف المنظمػة "تقػؼ ضػد محػاوالت العػدو الصػييوني المسػتمرة لطمػس معػالـ اليويػة
العربية واإلسالمية في القدس الشريؼ".
وقػػاؿ التػػويجري ،فػػي تص ػريحات لػػو األحػػد ( ،)4-43ضػػمف لقائػػو قيػػادات تربويػػة فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ
األردنيػػة "إف المنظمػػة قامػػت مػػف خػػالؿ خبرائيػػا بالعديػػد مػػف الد ارسػػات حػػوؿ األخطػػار التػػي تتيػػدد المقدسػػات
اإلسالمية في القدس الشريؼ بسبب المحاوالت الصييونية المستمرة لمنيؿ مف المقدسات اإلسالمية".
كمػػا أشػػار إلػػى "دور المنظمػػة فػػي التحػػذير مػػف ىػػذه المخػػاطر والتعريػػؼ بيػػا والعمػػؿ مػػع المنظمػػات العربيػػة
واإلس ػػالمية والدولي ػػة األخ ػػرى لوقفي ػػا والتص ػػدي لي ػػا" ،وق ػػاؿ "إف المنظم ػػة تعم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ القض ػػايا العربي ػػة
واإلسالمية والدفاع عنيا والحفاظ كذلؾ عمى اليوية العربية واإلسالمية".
المركز الفمسطيني ل عالم4103/6/43 ،
 46محكمة مصرية تخاطب اإلنتربول لمقبض عمى  4من حركة حماس و"حزب ا "
القػػاىرة  -الخمػػيج :قػػررت محكمػػة اسػػتئناؼ اإلسػػماعيمية ،أمػػس ،إحالػػة أوراؽ قضػػية ىػػروب المسػػاجيف مػػف
سجف وادي النطروف يوـ “جمعػة الغضػب” فػي  46يناير/كػانوف الثػاني  4022،إلػى النيابػة العامػة ،لمتحقيػؽ
في ما تضمنتو إفادات الشيود مف وقائع ،تتعمؽ باقتحاـ السػجوف المصػرية فتػرة االنفػالت األمنػي فػي بػواكير
الثورة ،وأقواؿ عف مشػاركة عناصػر مػف حركػة “حمػاس” وحػزب اهلل فػي عمميػات االقتحػاـ ،واطػالؽ عػدد مػف
المساجيف مف بينيـ  32قيادة إخوانية يتقدميـ الرئيس محمد مرسي .
وقضػت المحكمػػة بقبػوؿ االسػػتئناؼ فػي القضػػية ،وبػراءة المػتيـ الرئيسػػي فييػا محمػػد محمػد عطيػػة ،ومخاطبػػة
اإلنتربوؿ الدولي لمقبض عمى أربعة مف قيادات الجناح العسكري في “حماس” وحػزب اهلل ،وىػـ محمػد محمػد
اليادي ،وأيمف نوفؿ ،ورمزي موافي ،وسامي شياب ،التياميـ بالتخابر ومعاونة جماعات مسمحة فػي عمميػة
اقتحاـ السجوف ليمة  47يناير/كانوف الثاني . 4022
ونقمػػت وكالػػة أنبػػاء الشػػرؽ األوسػػط المص ػرية الرسػػمية عػػف “مصػػدر بالييئػػة االستشػػارية القانونيػػة فػػي رئاسػػة
الجميوريػة” أف “مػػا انتيػػت إليػػو المحكمػػة ،أمػػس ،ىػػو ترديػػد لمػػا قالػػو جيػػاز مباحػػث أمػػف الدولػػة المنحػػؿ أثنػػاء
اعتقاؿ مجموعة مف السياسييف والدكتور محمد مرسػي ومػف معػو صػباح  46ينػاير /كػانوف الثػاني . ”4022
ونقمػػت “فػرانس بػػرس” عػػف المصػػدر أف “مػػا انتيػػت إليػػو المحكمػػة اليػػوـ ىػػو تجػريـ لكػػؿ األفعػػاؿ التػػي قػػاـ بيػػا
ثوار  43ينػاير عنػدما ذكػرت أف ىػدؼ ىػؤالء كػاف قمػب نظػاـ الحكػـ ،والجميػع يعمػـ أف ثػورة  43ينػاير قامػت
لقمب نظاـ الحكـ السابؽ برئاسة حسني مبارؾ".
الخميج ،الشارقة4103/6/44 ،
" 47قطر الخيرية" تمول رحمة عمرة لا  71رياضيا بغزة فى رمضان
بوابة الشرؽ :مولت قطر الخيرية رحمػة عمػرة لصػالح  50رياضػيا فػي قطػاع غػزة فػي إطػار حفػؿ أقػيـ لتكػريـ
نخبػػة مػػف الرياضػػييف الفػػائزيف بػػالبطوالت الرياضػػية الفمسػػطينية لموسػػـ  4023-4024بػػدعـ مػػف دولػػة قطػػر
ليذه الشريحة.
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وقد تـ اإلعالف عف تنظيـ ىذه العمرة بحضور رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ولفيؼ مف الشخصيات السياسة
واالعتبارية وذلؾ خالؿ ميرجاف تكريـ أبطاؿ الموسـ الرياضي الذي أقامتو مؤسسة أمواج الرياضية فػي غػزة
والتي وقعت مذكرة تفاىـ مع قطر الخيرية بيذا الخصوص.
الشرق ،الدوحة4103/6/43 ،
 48تيرنر" :أونروا" تنفق أكبر ميزانية في  4103منذ تاريخيا في قطاع غزة
إف
القدس المحتمة – سما :كشؼ مدير عمميات وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "أونروا" في غزة روبرت تيرنر ّ
"أونػػروا" سػػتنفؽ فػػي العػػاـ الحػػالي  4023أكبػػر ميزانيػػة منػػذ انشػػائيا ي قطػػاع غػزة وتشػػمؿ العديػػد مػػف البػرامج
والمشاريع المختمفة.
وأرجػػع تيرنػػر خػػالؿ لقائػػو بعػػدد مػػف الصػػحفييف والكتػػاب األحػػد ذلػػؾ االرتفػػاع فػػي اإلنفػػاؽ إلػػى وجػػود "مشػػاريع
بنػاء كبػرى خمقػػت  5آالؼ وظيفػة مؤقتػػة تنػتج عػف ىػػذه المشػاريع ،كمػػا تضػاعؼ عػدد مػػوظفي أونػروا مػػف 5
آالؼ إلى  24ألؼ بيف عامي  4000و."4023
وأشػػار إلػػى وجػػود زيػػادة ممحوظػػة فػػي عػػدد المػػوظفيف مػػف المدرسػػيف بعػػد اتخػػاذ "أونػػروا" سياسػػة تقميػػؿ أعػػداد
الطالب في الفصؿ الواحد الذي كاف يدرس فيو  27وأصبح .36
أف الدوؿ المانحة قدمت  23ألؼ فرصػة عمػؿ ىػذا العػاـ" ،وىنػاؾ وعػود مػف المػانحيف لتقػديـ -4000
وذكر ّ
 3000فرصة أخرى".
وأشػػار إلػػى "أونػػروا" تتوقػػع بنػػاء  200مدرسػػة جديػػدة حتػػى عػػاـ  ،4023تػػـ تسػػميـ  45منيػػا و 35أخػػرى قيػػد
اإلنشاء" ،ولدينا تمويؿ يكفي لبناء معظـ ىذه المدارس بقيمة  -230إلى  400مميوف دوالر".
إف اإلنفػػاؽ فػػي غػزة يػػذىب لثالثػػة مصػػادر منيػػا الموازنػػة العامػػة والمشػػاريع
وحػػوؿ إنفػػاؽ "أونػػروا" ،قػػاؿ تيرنػػر ّ
والطػوارئ" ،وىنػػاؾ ارتفػػاع مػػا بػػيف عػػامي  4006-4005فػي الموازنػػة ألونػػروا ،وازديػػاد فػػي مناشػػدة الطػوارئ،
حيث أنفقت أنروا ما يزيد عف  24مميوف دوالر العمار المنازؿ التي دمرت في الحرب األخيػرة ،وارتفػع حجػـ
التمويؿ الذي قمنا بطمبو بسبب الحرب وازدياد عدد السكاف".
وكالة سما اإلخبارية4103/6/44 ،
 49أمة فقدت البوصمة

جياد الخازف
قبؿ أياـ استضاؼ السفير الكويتي في لندف األخ خالد الدويساف وزوجتو أختنػا دالؿ مجموعػة مػف األصػدقاء
عمػى عشػاء ،وجمسػػت قػرب صػػديقة عزيػزة شػ َكت لػي بمػ اررة مػػف أخطػاء العػػرب وخطايػاىـ ،وقضػػت الميػؿ فػػي
شتـ أمة تنتحر سياسياً وأدبياً.
قم ػػت لي ػػا إني ػػا تس ػػتطيع أف تش ػػتـ الع ػػرب كم ػػا تش ػػاء ،ولك ػػف ف ػػي أذن ػػي ،ألف بعض ػػيـ ق ػػد ال يتحم ػػؿ ىجومي ػػا
ويسمعيا ما ال تحب .اليوـ أضـ صوتي الى صوتيا عمناً وفي «الحياة» ألف الوضع لـ يعػد يطػاؽ ،فالقػدس
ُ
سرؽ جيا اًر نيا اًر ،حتى لف يبقػى منيػا شػيء لنػا قبػؿ نيايػة السػنة ىػذه ،فمػاذا يفعػؿ العػرب ينظمػوف
العربية تُ َ
تظاىرة.
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المادة المتػوافرة ىائمػة ولكػف ال أحػد يقػرأ ،وجػزء كبيػر منيػا اسػرائيمي ورسػمي ،أو مػف مسػؤوليف حكػومييف ،إال
أف العرب والمسمميف مشغولوف عنيا بما ىو أىـ كثي اًر مثؿ قتؿ بعضيـ بعضاً ،أو تدمير اقتصادىـ بأيدييـ،
أو استجداء مساعدات مف األعداء.
عندي صديؽ سعودي مف أصػؿ فمسػطيني مشػاريعو كثيػرة وناجحػة ،ويعمػؿ فييػا مئػات المػوظفيف .واحػد مػف
ى ػؤالء فمسػػطيني مػػف القػػدس ذىػػب لزيػػارة أىمػػو ثػػـ لػػـ يسػػتطع العػػودة فػػي الوقػػت المقػػرر فأرسػػؿ الػػى الصػػديؽ
«ايميؿ» أختار منو الجزء الخاص بموضوعي اليوـ.
ىػػو قػػاؿ :اليػػوـ ( )3/42ذىبػػت الػػى الجسػػر وبقيػػت ىنػػاؾ مػػف السػػاعة الثامنػػة صػػباحاً حتػػى السادسػػة مسػػاء
محاوالً العبور الى األردف ،إال أنيـ (جنود االحتالؿ) قالوا لي إف األوراؽ التي أحمميا وكتبيا لي محػاموف ال
تصمح ،وأعطوني رسالة أحمميا بنفسػي الػى و ازرة الداخميػة ألوقػع التنػازؿ عػف ىػويتي وحقػوؽ اإلقامػة والعػودة
ُليسػ َػمح لػػي بػػالخروج .خيػػاري الثػػاني أف أذىػػب الػػى المحكمػػة وىػػذا يسػػتغرؽ شػػيو اًر .غػػداً ىػػو السػػبت والػػو ازرة
مغمقة ،وسأذىب األحد لتسميـ ىويتي والحصوؿ عمى إذف بالخروج .سأستغؿ الغد (السبت) ألودع ناساً قد ال
أراىـ مرة أخرى في حياتي ،خصوصاً أمي وأختي.
عمػػاف ،إال أنػػو كػػاف يػػدرؾ أف ال عػزاء فػػي
صػػديقي حػػاوؿ أف يعػػزي الموظػػؼ الفمسػػطيني بػػأف عنػػده بيتػاً فػػي ّ
خسػػارة الػػوطف .والموظػػؼ أرسػػؿ «ايميػػؿ» ثانيػاً فػػي  3/46أختػػار منػػو :أخيػ اًر عبػػرت الجسػػر فػػي طريقػػي الػػى
األردف .كانت لحظة حزينة جداً جػداً فمػف أرى مدينػة طفػولتي مػف جديػد .سػأحاوؿ أف أجػد طػائرة مسػاء اليػوـ
تأخذني الى جدة.
ىذا الموظؼ عنده أسرة وأطفاؿ ،وىو في حاجة الى عمؿ ليعيميـ فيشرب السـ.
عمػى الجانػب االسػرائيمي ،نيػر بركػات ،رئػيس بمديػة القػدس (الضػواحي االسػرائيمية فػي األرض المحتمػة) ،قػاؿ
ألىؿ القدس العرب أف ينسوا أف تكوف ليـ عاصمة في القدس العربية (القدس الوحيػدة) واقتػرَح أف يس ّػموا راـ
اهلل التي تبعد  23كيمومت اًر الى الشماؿ «القدس الشمالية» ويكتفوا بيا عاصمة.
ودانػػي دانػػوف ،نائػػب وزيػػر الػػدفاع ،أعمػػف رسػػمياً رفػػض تسػػوية سياسػػية وقيػػاـ دولػػة فمسػػطينية ،حتػػى أف وزيػرة
العػػدؿ تسػػيبي ليفنػػي ىػػددت بسػػحب حزبيػػا ىاتونػػا مػػف الحكومػػة إذا لػػـ يعمػػف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتانيػػاىو
رفػػض كػػالـ دانػػوف .وىػػذا موقفػػو ىػػو تمام ػاً موقػػؼ نفتػػالي بنيػػت ،الػػوزير فػػي الحكومػػة ورئػػيس حػػزب بيػػت
اسرائيمي.
ىناؾ منظمة ييوديػة اسػميا «إر امػيـ» تػدعو الػى المسػاواة فػي القػدس ،وقػد صػدر ليػا تقريػر أخيػ اًر يقػوؿ إف
 24بناية تضـ  203فمسطينييف ُىِد َمت في القدس منذ  23نيساف (ابريؿ).
ىؿ يريد القارئ مزيداً كاف المدعي العاـ االسرائيمي مناحيـ مػازوز أعمػف فػي  4003أف قػانوف الممكيػة التػي
يغيب أصحابيا ال ينطبؽ عمى أمالؾ القدس ،واآلف المدعي العاـ الفاشستي ييودا واينستيف يقوؿ إف القانوف
ينطبػػؽ عمػػى الغػػائبيف ،وحكومػػة مجػػرـ الحػػرب نتانيػػاىو تؤيػػد قانون ػاً سػػيؤدي الػػى مصػػادرة  20فػػي المئػػة مػػف
بيوت الفمسطينييف في القدس.
أيف العرب مف كؿ ىذا أعود الى رأي الصػديقة فػييـ وال أحتػاج أف أسػجمو وال أسػتطيع إال أف القػارئ يعػرؼ
ما ىو.
الحياة ،لندن4103/6/44 ،
 51مطموب رئيس وزراء فمسطيني جديد
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رأي القدس العربي
اضطر الرئيس الفمسطيني محمود عباس مكرىا امس الى قبوؿ استقالة الدكتور رامي الحمداهلل رئيس الوزراء
بعد اقؿ مف عشريف يوما مف تعيينو في ىذا المنصب خمفا لمسيد سالـ فياض الذي شغمو لما يقرب مف ست
سنوات ،بعد اف فشمت جميع الوساطات والضغوط الثنائو عنيا.
الػػدكتور الحمػػداهلل قػػدـ اسػػتقالتو احتجاجػػا عمػػى تعيػػيف الػرئيس عبػػاس نػػائبيف لػػو مػػف المقػربيف منػػو ،االوؿ ىػػو
الخبير االقتصادي محمد مصطفى والثاني ىو زياد ابو عمرو وزير الخارجية االسبؽ ،ورأى في ىذا التعيػيف
تجاو از لو ،وسمبا لصالحياتو.
االزمة بالدرجة االولى ازمة صالحيات فالدكتور الحمداهلل ال يريد اف يكوف رئيسا صػوريا لمػوزراء بػؿ يريػد اف
يكوف رئيسا فعميا ىو صاحب الكممة االخيرة في و ازرتو.
مف المفارقة اف الرئيس عباس واجو المأزؽ نفسو عنػدما جػرى تعيينػو مػف قبػؿ الػرئيس ال ارحػؿ ياسػر عرفػات،
ووجػػد نفسػػو دوف صػػالحيات فعميػػة ،واف الػرئيس عرفػػات يتػػدخؿ فػػي كػػؿ صػػغيرة وكبيػرة ،ويجتمػػع مػػع الػػوزراء
خمؼ ظيره ،ودوف التشاور معو ،ويوجو الييـ تعميماتو ،وليذا اضطر ،اي الرئيس عباس لتقديـ استقالتو بعد
اشير معدودة ،واعتكؼ في منزلو احتجاجا.
التارير القريب يعيد نفسو ،ولـ يفعؿ الدكتور الحمداهلل اكثر مما فعمو الرئيس الحالي ،اي االستقالة احتجاجا،
والعػودة الػى جامعتػػو (النجػاح) رئيسػػا ليػا حػامال لقػػب رئػيس وزراء سػػابؽ ،وربمػا يػدخؿ سػػجؿ غينػيس لالرقػػاـ
القياسية كأقصر رئيس لموزراء عم ار في منصبو.
السيد فياض اسػتقاؿ كػرئيس لمػوزراء احتجاجػا عمػى تػدخؿ الػرئيس عبػاس فػي ميامػو واعت ارضػو عمػى اصػرار
االوؿ ،اي السيد فياض ،عمى فصؿ وزير المالية نبيؿ قسيس مف منصبو.
ال نعتقد اف الرئيس عباس سيشعر بالحرج مف اجراء ىذه االنتكاسة ،فسيجد الكثير مف المستوزريف المتميفيف
عمػػى ىػػذا المنصػػب حتػػى ل ػػو كػػاف دوف اي صػػالحيات حقيقيػػة ،ولػػف يعترضػ ػوا عمػػى تػػدخالت ال ػرئيس ف ػػي
و ازرتيـ ،فيناؾ طابور طويؿ مف ىػؤالء يقػؼ امػاـ مكتبػو فػي المقاطعػة سػواء مػف داخػؿ حركػة ‘فػتح’ او مػف
خارجيا ،الف ىذا المنصب يعني الكثير مف االمتيازات المالية والشخصية.
ما يمكف اف يحرج الرئيس عباس فعميا اف الدكتور الحمداهلل ليس مف المغضوب عمييـ مف قبؿ حركة ‘فػتح’
وال ىػػو مػػتيـ بانػػو مفػػروض مػػف قبػػؿ االمريكػػاف مثممػػا كػػاف الحػػاؿ فػػي عيػػد السػػيد فيػػاض ،وانمػػا ىػػو رجػػؿ
مع ػػروؼ بتواض ػػعو ووطنيت ػػو ،حت ػػى ان ػػو اص ػػر عم ػػى رف ػػض الح ارس ػػة االسػ ػرائيمية ل ػػو اثن ػػاء زيارت ػػو لممن ػػاطؽ
الخاضػػعة الدارة الجػػيش االس ػرائيمي وتضػػـ المسػػتوطنيف ومسػػتوطناتيـ فػػي بعػػض اجزائيػػا ،وفضػػؿ اسػػتخداـ
سيارتو الشخصية.
ال ػرئيس عبػػاس يصػػعب عميػػو فيمػػا يبػػدو التعػػاطي مػػع شخصػػيات فمسػػطينية مسػػتقمة ليػػا رأي ،وتريػػد التمسػػؾ
بصػالحيات مناصػػبيا ،ويريػػد دائمػا اف يجمػػع جميػػع الصػػالحيات فػي يػػده وىػػذا لػػيس غريبػا عميػػو ،فيػػو رئػػيس
فمسػطيف ،ورئػػيس السػمطة الوطنيػػة ،والقائػػد العػاـ االعمػػى لمقػوات الفمسػػطينية ،ورئػػيس المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػػة
التحرير ،ورئيس المجنة المركزية لحركة ‘فتح’.
تركيز السمطات جميعا في شخص واحد فقػط يكشػؼ عػف عقميػة غيػر ديمقراطيػة ،فػي زمػف تثػور فيػو شػعوب
عربية كثيرة عمى حكاميا بسبب تفػردىـ بالسػمطة ،ولنػا فػي مصػر وتػونس والػيمف وليبيػا واخيػ ار سػورية بعػض
االمثمة في ىذا الصدد.
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سيظؿ يحمد لمدكتور الحمداهلل انو عمػؽ الجػرس ،وقػاؿ لمػرئيس عبػاس ‘ال’ كبيػرة ،وفضػؿ اف ال يكػوف رئػيس
وزراء ىامشيا تجري المياه مف تحت قدميو دوف اف يدري ،ويرى وزراءه يتجاوزونو في وضح النيار.
نسػػينا اف نقػػوؿ اننػػا نطمػػؽ لقػػب رئػػيس وزراء عمػػى السػػيد الحمػػداهلل ووزراء اعضػػاء حكومتػػو مجازيػػا ،فالضػػفة
الغربيػة ما ازلػت تحػت االحػػتالؿ والسػمطة الفمسػطينية بػػال صػالحيات وال سػيادة وال تعطػػي لوزرائيػا حػؽ التنقػػؿ
بحرية.
القدس العربي ،لندن4103/6/44 ،
 50مبادرة كيري والسالم المستحيل!

زياد الصائغ
عمػى وقػػع تطػور األزمػػة السػورية ،ثمػػة مػػا يسػير فػػي الشػرؽ األوسػػط بيػػدوء ولػو شػػكمياً ،ويجػب عمينػػا مواكبتػػو
بجديػػةُ ،عنيػػت ىػػذه الحركػػة األميركيػػة باتجػػاه إحيػػاء مفاوضػػات السػػالـ فػػي المنطقػػة مػػف خػػالؿ حركػػة وزيػػر
الخارجية األميركي جوف كيري باالستناد إلى مبادرة السالـ العربية .فمنذ انطالؽ ىذه المبادرة مف بيروت في
العػػاـ  ،4004تالىػػا بػػدء البحػػث فػػي خريطػػة طريػػؽ دوليػػة ( )4003إلعػػادة إحيػػاء مفاوضػػات السػػالـ دولي ػاً
بسػبب تعثػػر خطػوات السػػالـ عمالنيػاً ،وذلػػؾ السػتمرار مقاربػػة عدوانيػػة اسػرائيمية متماديػػة ،مسػػرحيا األساسػػي
ػار أف مػف
فمسطيف ولبناف ،كما مؤخ اًر سورياً ،ثمة مستويات مف التعثر يجب التفكير فييا ،ولػيس بكثيػر اعتب ُ
ويفشؿ مبادرة السػالـ العربيػة تبقػى إسػرائيؿ .أمػا التصػويب عمػى دخػوؿ العامػؿ اإلي ارنػي عمػى المسػاحة
أفشؿ ُ
اإلقميمية العربية عنص اًر مؤسساً في العثرات ،فيبقى محدد الفاعمية ،خصوصاً أنو لو كانت إسرائيؿ جادة فػي
السالـ ،لكاف ىذا العامؿ أقؿ فاعمية ،بؿ ربما ُم ْنتَِفياً.
فػػي أي حػػاؿ ،إف االسترسػػاؿ فػػي تحميػػؿ حقبػػة ( ،)4023 – 4004عػػدا االنتصػػار الديبموماسػػي الفمسػػطيني
بإعالف فمسطيف دولة غير عضو مراقبة ،وما سػيترتب عػف ىػذا اإلعػالف مػف خطػوات سػيادية فمسػطينية بعػد
إنجػاز لمصػػالحة كاممػػة ،وعػدا اسػػتمرار الثػػورة السػػورية فػي عاميػػا الثالػػث ،ىػذا االسترسػػاؿ المخيِػػب ل مػػاؿ ال
يفيد ،أضؼ إليو تصاعد التوتر اإليراني – العربػي ،وتحديػداً عمػى جبيتػي البحػريف وسػورية ولبنػاف ،والحاجػة
إلى رؤية ودينامية عمؿ مختمفة إلنجاز تسوية أقمو ،إذ يبدو أنو فػي العقػؿ اإلسػرائيمي ثمػة غيػاب ألي قناعػة
استراتيجية بالسالـ .مف ىنا أىمية التأمؿ في ىذه المبادرة ببعػدييا الػدولي واإلقميمػي أوالً ،ومحاولػة نقميػا إلػى
المستوى االقتصادي ثانياً ،وتزامنيا مع ثورات الربيع العربي ثالثاً.
 -0مبادرة كيري بين الدولي أو اإلقميمي
ثمة محاولة جادة ،وبعد فشؿ تدويؿ المفاوضات الفمسطينية – اإلسرائيمية ،ألقممة ىذه المفاوضػات بمػا يعنػي
إسػػنادىا إلػػى حركػػة تقػػوـ بيػػا جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بالتنسػػيؽ مػػع الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة ،وبتشػػجيع مػػف
االتحػػاد األوروبػػي ،وقػػد بػػدا ذلػػؾ جميػاً فػػي إطػػالؽ محاولػػة خػػرؽ لمجمػػود المتمػػادي فػػي عمميػػة السػػالـ ،مواكبػاً
بتصػ ػػمب إس ػ ػرائيمي ،بػ ػػؿ حتػ ػػى ضػ ػػرب لالتفاقيػ ػػات الثنائيػ ػػة الفمسػ ػػطينية – اإلس ػ ػرائيمية ،فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بتجميػ ػػد
االس ػػتيطاف ووق ػػؼ قض ػػـ األ ارض ػػي ،وتحدي ػػداً بم ػػا يفرض ػػو ج ػػدار الفص ػػؿ العنص ػػري ف ػػي ى ػػذا الس ػػياؽ .وى ػػذه
المحاولة – الخرؽ ،والتي استندت إلى مبدأ الموافقة عمػى مبادلػة األرض ،مػف ضػمف حػدود ( ،)2745والتػي
لػػـ تتضػػح معالميػػا التقنيػػة حتػػى السػػاعة ،ولػػو أنيػػا حصػػمت عمػػى موافقػػة جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ،مػػف دوف أي
تعػػديؿ فػػي مبػػادرة السػػالـ العربيػػة ،كمػػا عمػػى ترحيػػب أميركػػي وأوروبػػي وأممػػي ،فػػإف اإلربػػاؾ اإلس ػرائيمي فػػي
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تمقفي ػػا ب ػػدا عم ػػى كثي ػػر م ػػف النف ػػور ،ب ػػيف إيجابي ػػة تس ػػيبي ليفن ػػي الممتبس ػػة ،وى ػػي وزيػ ػرة الع ػػدؿ المكمف ػػة مم ػػؼ
مفاوضات السالـ ،وعدائية بنياميف نتانياىو رئيس الوزراء الذي نقؿ النقاش إلى إشكالية كيانيػة – بنيويػة أي
«ييودية إسرائيؿ» مسخفاً التفصيؿ الجغرافي – التقني.
ػمت بػػإزاء االزدواجيػػة
ولعػػؿ الترحيػػب الػػذي قابمػػت فيػػو الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة اإليجابيػػة العربيػػة ،وازاه صػ ٌ
اإلسرائيمية ،يدفع إلى استنتاج أننا ما زلنا في مرحمػة جػس النػبض أكثػر منػو فػي كسػر الجمػود .وأسػتذكر فػي
ضػ ِػرَبتا فػػي
محػػاوالت كسػػر الجمػػود تمػػؾ فػػي خريطػػة الطري ػؽ ( )4003وأنػػابوليس ( ،)4005والمتػػيف بػػدورىما ُ
ٍ
متماد.
عمودىما الفقري بسبب تصمب إسرائيمي
إف مقاربة السالـ الفمسطيني – اإلسرائيمي الشكمي ،إلى المسػاريف المبنػاني والسػوري المػؤجميف إلػى أجػؿ غيػر
مسمى عمى ما يبدو ،عمى اختالؼ أولويات كؿ مف ىذه المسارات ،يظير في أف خيار «األقممة» لف يػؤدي
مػا لػـ يػؤده خيػار «التػدويؿ» ،إذ حتػػى فػي األخيػر ،لػيس مػف تػوازف بفعػؿ سياسػة الواليػات المتحػدة األميركيػػة
نح ػػو ى ػػذا الس ػػالـ ،ف ػػالمطموب م ػػف ى ػػذه السياس ػػة ل ػػيس فق ػػط عقمن ػػة الخي ػػارات ،وفرمم ػػة العدواني ػػة اإلسػ ػرائيمية
بالتقسػػيط ،بػػؿ إنجػػاز تنفيػػذ مسػػار شػػامؿ متكامػػؿ عمػػى قواعػػد مرجعيػػة مػػؤتمر مدريػػد وقػ اررات الشػػرعية الدوليػػة
ومبادرة السالـ العربية ،وليس عمى قواعد التجميؿ الشعاراتي وشراء الوقت والبنػاء عمػى التشػققات الفمسػطينية
والتجاذبات العربية والخجؿ األوروبي .وقد يكوف السػالـ فػي ىػذه العجالػة أمسػى أقػرب إلػى الشػرعية الفمسػفية
منو إلى الواقعية الكيانية .وىنا سػؤا ٌؿ أسػاس :ىػؿ نسػتطيع نقػؿ صػراع الوجػود إلػى صػراع حػدود ال التػدويؿ
وال األقممػػة بػػؿ حتػػى ال المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني كمػػا الخيػػار اإلس ػرائيمي أجػػابوا عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ حتػػى
الساعة.
 -4مبادرة كيري :االقتصاد خيار سالم!
جمي مف أف اإلدارة األميركية ،وبسبب مف قناعتيا بانسداد أفؽ المفاوضات السياسػي ،قػد نحػت نحػو تسػويؽ
ٌ
الحػػؿ االقتصػػادي ،بمعنػػى االنطػػالؽ فػػي إقنػػاع الفمسػػطينييف بػػأف بقػػاءىـ فػػي أرضػػيـ مػرتبطٌ بازدىػػارىـ عمػػى
قاعدة خيارات سوسيولوجية ومالية سيؤمف ليا المجتمع الدولي الدعـ الكافي ،كما بمعنى االنطالؽ في إقنػاع
اإلسرائيمييف بأنيـ سيخسروف مكتسبات ما حققوه في قياـ دولتيـ إف لػـ ُيسػيموا نمػو فمسػطيف االقتصػادي ،مػا
يجعؿ مف الحؽ الجغرافي والسياسي والكياني في حيز التناسي التواتري.
يحػػؿ مكػػاف البعػػد الجيوبػػوليتيكي فػػي
السػػالـ االقتصػػادي يتػػأتى نتيجػػة فػػي مسػػيرة إحقػػاؽ العػػدؿ ،وال ُيمكػػف أف ُ
الصراع .مف ىنا يتبدى ىذا الطػرح أقػرب إلػى شػراء وقػت مسػتقطع قػد ُيع ُػد النتفاضػة ثالثػة ،فاغتيػاؿ القضػية
كاف ولـ يزؿ مف محرمات الفمسطينييف .السالـ االقتصادي ىدنة لف تنجح.
 -3مبادرة كيري :مركزية القضية أو ىموم الشعوب؟
ثمة مػف انتقػد ثػورات الشػعوب العربيػة ،بمػا اصػطمح عمػى تسػميتو بػالربيع العربػي ،لقناعتػو بػأف ىػذه الشػعوب
ستنسى فمسطيف ،فيما نسي ىػؤالء المنتقػدوف أف إسػرائيؿ ارتاحػت لمديكتاتوريػة فػي العػالـ العربػي ،إذ أمػف ليػا
ستاتيكو استراتيجي .لذا قػد تعيػد ىػذه الثػورات فمسػطيف إلػى الن ِ
ػبض العربػي الفاعػؿ أكثػر منػو الشػعاراتي ،ولػو
بعد حيف مخاض إنجاز بنية ِق َيـ النظاـ العربي الجديد.
قد يكوف التحدي األساس لمبادرة السالـ العربية اليوـ يكمف في أف تُعيد جامعػة الػدوؿ العربيػة موضػعتيا فػي
سياؽ التحوالت االسػتثنائية التػي يشػيدىا العػالـ العربػي ،والبحػث جػدياً فػي أي سػالـ نريػد وأي نظػاـ إقميمػي
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نريد القضية الفمسطينية مركزية نعـ ،لكف ىػؿ مػا ازلػت أولويػة فػي ظػؿ انخػراط عربػي بعمميػة دمقرطػة ،ولػو
فػػي وجػػع انتقػػالي يحمػػؿ تشػػوىات وتسػػاؤالت بنيويػػة عمػػى كػػؿ المسػػتويات البراغماتيػػة األبعػػد مػػف التكتيػػؾ،
والمستندة إلى ثوابت جيواستراتيجية تتطمب مف جامعة الدوؿ العربية بمورة صػيغة لممبػادرة ،أقمػو عمػى مسػتوى
المقاربة الديبموماسية ،تأخذ في االعتبار التحوالت العربية الحالية ،كما تتطمب مف األمـ المتحدة عدـ التسميـ
بأحادية أميركيػة فػي رعايػة المفاوضػات ،أي مفاوضػات ثنائيػة كانػت أو شػاممة .ثػـ إف معادلػة تركيػا – إيػراف
اإلقميمية بات ليا وزنيا الدولي والعربي فيجب التنبو .منطؽ الضمانات والوعود سقط ،وما يجب الركوف إليو
ىو فاعمية في التنفيذ ال استرساؿ في الكالـ.
ختام ػاً يتبػػدى أف المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة المعنيػػة بممػػؼ مفاوضػػات السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط مشػػمولة ،إمػػا
تج ػػاىالً ،أو تواطػ ػؤاً ،أو اعت ارفػ ػاً بالفاعمي ػػة تحركي ػػا ،أو تأ ُك ػػداً م ػػف أف ال غط ػػاء أميركيػ ػاً لعممي ػػا ،أو انس ػػحاباً
أوروبياً مف دعميا ،أو نقصاً في مبادرة المجموعة العربية .ثـ إف جامعػة الػدوؿ العربيػة ولجنػة متابعػة مبػادرة
السالـ العربية ،وعمى رغـ التحرؾ االخير منذ حػوالى شػير ونيػؼ ،إال أف عمميػة السػالـ فػي الشػرؽ األوسػط
ليس ػػت ،وعم ػػى وق ػػع الث ػػورة الس ػػورية ،عم ػػى م ػػا يب ػػدو ف ػػي أولوياتي ػػا .وبطبيع ػػة الح ػػاؿ ،المس ػػار الفمس ػػطيني –
اإلسرائيمي متعثر بفعؿ التصمب اإلسرائيمي والتباعد الفمسطيني الداخمي رغـ محػاوالت تػرميـ جػادة .مػاذا إذاً
ىؿ نتفرج ونراكـ عمى الشمؿ والالأولوية والتعثر لنبمغ انييارات انتحارية
وفػػي تصػػوري ال بػػد مػػف خط ػوات حاسػػمة منيػػا عػػودة األمػػـ المتحػػدة راعيػػة ألي مفاوضػػات ثنائيػػة أو شػػاممة
بالتنسيؽ مع جامعة الدوؿ العربية ،وتكثيؼ مساحات التعاوف مع االتحاد األوروبػي بمػا ىػو كتمػة وازنػة عمػى
مسػتوى رسػـ السياسػات العالميػػة ولػـ ال روسػيا واإلعػداد لمػػؤتمر دولػي إنمػا بأجنػدة محػػددة مػع اتخػاذ قػ اررات
محػػددة ميػػؿ التنفيػػذ ،ووقػػؼ سياسػػات األمػػر الواقػػع اإلس ػرائيمية ،ومسػػاندة الصػػعود اليػػادئ لحركتػػي «جػػي-
ستريت» و «جي كوؿ» المتيف بدأتا بالتصويب عمى ال شرعية ممارسات إسرائيؿ العدوانية?.
الحياة ،لندن4103/6/44 ،
" 54إسرائيل" مرتاحة لما يحتدم من صراعات عربية وقمقة من المستقبل

حممي موسى
في األسبوع الفائت كتب المعمؽ العسكري في «يديعوت أحرنوت» أليكس فيشماف محذ اًر إسرائيؿ مػف التػدخؿ
فػػي الحػػرب الػػدائرة فػػي سػػوريا .واختػػار لتحػػذيره عن ػواف« ،دع ػوا العػػرب ينتحػػروف» .وكػػاف التحػػذير والعن ػواف
كافييف لتوضيح الرؤية الجوىرية لمصمحة إسرائيؿ إزاء ما يجػري فػي المنطقػة العربيػة .ويشػير رؤوبػيف بػاركو
فػػي «إس ػرائيؿ اليػػوـ» إلػػى مػػا يس ػػميو ح ػػرب «السوشػػي» (سػػيف السػػنة وشػػيف الشػػيعة) ويرسػػـ الصػػورة التاليػػة:
حينمػػا تُقصػػؼ مػػدف سػػوريا وتتفكػػؾ ُع ارىػػا ،ويعػػيش أكثػػر مػػف مميػ ػػوف الجػ ػػئ فػػي ُعسػػر وضػ ػػيؽ فػػي ال ػدوؿ
ويجػػري تدريباً مشتركاً مػع قػوات غربيػة لصػد احتمػاؿ تحويػؿ
المجاورة .يستعد االردف لحماية حدوده الشمالية ُ
النظػػاـ السػػوري العنػػؼ نحػػوه .وتوجػػو تركيػػا إصػػبع اتيػػاـ الػػى النظػػاـ السػػوري وتػػتيـ مسػػتخدمي األسػػد بتنفيػػذ
عممي ػػات تفجيري ػػة ف ػػي ارض ػػيا واح ػػداث غمي ػػاف ش ػػعبي باعتب ػػاره ج ػػزءاً م ػػف التظ ػػاىرات ف ػػي «س ػػاحة تقس ػػيـ».
ويخمص إلى أف «حرب السوشي بدأت ،ويبدو أف ال ذنب لنا في ذلؾ».
وىػػذا األسػػبوع حػػاوؿ المعمػػؽ العسػػكري فػػي «معػػاريؼ» ،عميػػر ربػػابورات أف يكمػػؿ توضػػيح الصػػورة ،لمػػف لػػـ
يمتقط الفكرة ،فكتب تحت عنواف «العرب نسوا إسػرائيؿ» أف األمػور تتغيػر والعػرب منشػغموف بصػراعاتيـ وأف
الحرب الكبرى تدور حالياً ،بشكؿ أو بآخر ،بيف الشيعة بدعـ روسي والسنة بدعـ أميركي.
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وأشار ربابورات إلى أف «االميركييف يوشكوف عمى تغيير سياستيـ والوقوؼ بشكؿ أكثر حزماً مما كاف حتػى
اآلف خمػؼ المحػػور السػػني ،الػػذي يضػػـ المعارضػػة السػورية ،تركيػػا ومصػػر ،السػػعودية ودوؿ الخمػػيج االخػػرى،
وكذا حماس في قطاع غزة .ولكف ىذا الدعـ أقؿ مما ينبغي ومتأخر اكثػر ممػا ينبغػي» .واعتبػر أف «مشػكمة
أميركػػا ىػػي أف الطػػرؼ السػػني لػػيس مػػف مػػادة واحػػدة .ويمكػػف أف نػػرى الحػػرب االىميػػة المضػػرجة بالػػدماء فػػي
سوريا كحالة تمثؿ ما يجري في المنطقة بأسرىا :مف جية الصراع بيف الكتمتيف االميركية واالوروبيػة الغربيػة
وبػػيف روسػػيا ،ومػػف الجيػػة االخػػرى الحػػرب الدينيػػة .مقابػػؿ الشػػيعة الموحػػديف جػػداً 50 ،فػػي المئػػة مػػف الث ػوار
السنة في سوريا يعتبروف عممانييف أو سمفييف 40 ،في المئة منيـ ينتمػوف الػى اإلخػواف المسػمميف و  20فػي
المئة مخمصوف أليديولوجيا القاعدة».
وفػػي أريػػو أف ىػػذه «الحػػرب الكبػػرى فػػي العػػالـ االسػػالمي تصػػرؼ األنظػػار عالمي ػاً عػػف المسػػألة االس ػرائيمية
الفمسطينية التي تغدو ىامشية .لمبادرة كيري لحؿ النػزاع ال يوجػد اي احتمػاؿ بالنجػاح فػي مثػؿ ىػذا الواقػع».
ثـ تساءؿ :ىؿ ىذا جيد أـ سيئ إلسرائيؿ
والواقع أف األجوبة تتعدد في إسرائيؿ حوؿ ىذا السؤاؿ الواضح .فالبعض يجزـ بأف ما يجري ىو في الجوىر
عودة إلى الشرخ التاريخي في العالـ العربػي ،وىنػاؾ مػف يقػوؿ إف األمػور سػوؼ تنقمػب الحقػاً عمػى إسػرائيؿ.
وبػػدييي أف حكومػػات إس ػرائيؿ المتعاقبػػة التػػي عاشػػت عقػػوداً عمػػى مػػا يوصػػؼ بػ ػ«اقت ػراض الوقػػت» تسػػتطيع
اعتبار ما يجري فرصة لتعزيز القوة اإلسرائيمية وزيادة الفجوة بينيا وبيف محيطيا العربي .وىذا ليس بالضبط
رأي خب ػراء يطمحػػوف ألف تغيػػر إس ػرائيؿ صػػورتيا وتعػػود إلػػى حسػػـ قضػػايا خصوص ػاً المتعمقػػة بالص ػراع مػػع
الفمسطينييف لالنخراط أكثر في التحالفات الجديدة التي تنشأ في المنطقة.
فق ػػد انتق ػػد رئ ػػيس الموس ػػاد الس ػػابؽ مئي ػػر داغ ػػاف سياس ػػة بني ػػاميف نتني ػػاىو الت ػػي ال تأخ ػػذ بالحس ػػباف التغييػ ػرات
الدراماتيكية في المنطقة ،وقاؿ إف «لدى إسرائيؿ فرصة نادرة إلبراـ تحالفػات مختمفػة فػي المنطقػة .وأنػا لسػت
معجب ػاً بك ػػؿ بن ػػد ف ػػي المب ػػادرة العربي ػػة ولك ػػف الحاج ػػة لمتف ػػاوض حيوي ػػة .فالجامع ػػة العربي ػػة الي ػػوـ أق ػػؿ عدائي ػػة
إلسرائيؿ والمبادرة العربية يمكف أف تشكؿ قاعدة لبػدء المفاوضػات» .وأضػاؼ أنػو «توجػد تغييػرات دراماتيكيػة
في المنطقة .ولـ تتوقؼ السياقات بعد ،ومف الصعب جداً القوؿ ماذا ستكوف النتيجة .الكثير مف الزعماء في
العالـ العربي اختفوا تماماً».
كمػػا أف خالفػػات بػػدأت بػػالظيور داخػػؿ حكومػػة نتنيػػاىو بخصػػوص التسػػوية مػػع الفمسػػطينييف وخشػػية مواجيػػة
ضغوط أميركية عمى وجو الخصوص .وينبع الخوؼ اإلسرائيمي ىذه األياـ مف أمريف أوليما احتماؿ أف تقود
نتػ ػػائج االنتخابػ ػػات اإليرانيػػػة ووصػػػوؿ حسػ ػػف روحػ ػػاني إلػ ػػى سػػػدة الرئاسػ ػػة إل ػػى تمطي ػػؼ الضػ ػػغوط األميركيػ ػػة
والخالفػػات اإليرانيػػة الخميجيػػة ،وبالتػػالي احتمػػاؿ التوافػػؽ عمػػى تسػػوية تجعػػؿ الشػػرؽ األوسػػط خاليػاً مػػف أسػػمحة
الػػدمار الشػػامؿ .والثػػاني احتمػػاؿ أف تتقػػدـ أميركػػا بخط ػوات فعميػػة لمتػػدخؿ فػػي المنطقػػة بيػػدؼ حسػػـ الص ػراع
لمصػمحة المقػربيف منيػػا وبالتػػالي التوجػو الحقػاً لمضػػغط عمػػى إسػرائيؿ لتحقيػؽ تسػػوية ترضػػي حمفاءىػػا العػػرب
وتكوف باىظة التكمفة إسرائيمياً.
ولكف نظرة بسيطة إلى تطورات الظروؼ والحمالت العربية المتبادلة وقطػع العالقػات الدبموماسػية بػيف مصػر
وسػػوريا والمنػػاورات الدوليػػة فػػي األردف وقػ اررات تسػػميح المعارضػة السػػورية المتواليػػة ،كميػػا تشػػير إلػػى تطػػورات
تراقبيػػا حكومػػة إسػرائيؿ بارتيػػاح ،عمػػى األقػػؿ فػػي الظػػروؼ الراىنػػة .وبػػرغـ اإلشػػارات األميركيػػة المتتاليػػة عػػف
الميؿ ل حجاـ عف التدخؿ في الصراع الدائر في سوريا إال أف الرئيس األميركي أعمنيا صراحة أنو ألسػباب
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تتعمؽ بأمف إسرائيؿ واألردف قػد ال يكػوف ىنػاؾ مفػر مػف التػدخؿ .كمػا أف الػبعض يعتقػدوف أنػو بػرغـ إشػارات
اإلحجاـ فإف التدخؿ األميركي قائـ فعمياً عمى األرض وعمى أكثر مف صعيد.
السفير ،بيروت4103/6/44 ،
 53االحتالل يسمب "إسرائيل" شرعيتيا

جدعوف ليفي
ىؿ إسرائيؿ دولة ذات شػرعية السػؤاؿ المتحػرش (والمتحػدي) لػيس ذا صػمة .فيػو ال ُيثػار تجػاه أي دولػة فػي
ويش ػػؾ كثي ػ اًر ف ػػي أف ُيث ػػار بإزائي ػػا أيض ػػا أو ال بػػنفس المعن ػػى ال ػػذي يح ػػاوؿ اليم ػػيف
المعمػػورة س ػػوى إسػ ػرائيؿُ ،
استعمالو إلثارة الرعب في الجميور اإلسرائيمي .ىنا ُيثار سؤاؿ :نظـ الحكـ قد تكوف غيػر شػرعية ،لكػف مػاذا
عف الدوؿ فنظـ الحكـ في إيراف وكوريا الشمالية وبورمػا وغيرىػا تعتبػر غيػر شػرعية بسػبب سػموكيا ،لكػف ال
أحد يسأؿ ىؿ تكوف الدوؿ غير شرعية  .مف الواضح أنو توجد دوؿ ولدت بخطيئة – وفي مقػدمتيا الواليػات
المتحػػدة العظيمػػة ،لكػػف ال أحػػد يسػػأؿ ىػػؿ أميركػػا دولػػة شػػرعية أـ ال ،وكػػذلؾ ال يسػػألوف ذلػػؾ أيض ػاً بالنسػػبة
إلسرائيؿ ،فيي دولة موجودة وال يشؾ أحد في ذلؾ.
حينمػػا يصػػرخ اليمػػيف بػػ"سمب الشػػرعية" يبػػالغ عمػػداً .فاالنتقػػاد واف يكػػف األشػػد الموجػػو إلػػى الدولػػة ،موجػػو إلػػى
نظػػاـ حكميػػا ،فػػأكثره موجػػو لكونيػػا دولػػة احػػتالؿ ،وىػػو واقػػع غيػػر شػػرعي عمػػى نحػػو سػػافر ،وأقمػػو موجػػو الػػى
تعريفيا بأنيا دولة عرقية قومية ىي دولة الييود .ولـ تعد توجد اليوـ دولػة احػتالؿ عسػكري أخػرى كإسػرائيؿ،
عرؼ نفسيا اعتماداً عمى النقػاء العرقػي أو الػديني أو القػومي فييػا .ففرنسػا ليسػت دولػة
وال توجد دولة أخرى تُ ّ
الفرنسييف ،وألمانيا ليست دولة األلماف .فيي جميعاً دوؿ مواطنييا .وال ُيعرؼ األلماف والفرنسيوف حسب الػدـ
الجاري في عروقيـ فقط – ىؿ ليـ جد ذو دـ فرنسي أو جدة ايرلنديػة – بػؿ حسػب سياسػة دولتػييـ فػي مػنح
الجنسية .إف األلماني مف أصؿ تركي والفرنسي مف أصؿ جزائري ىـ الماف وفرنسيوف متساووف في الحقوؽ.
وفي واقع اليجرة الدولية أصبحت مسألة النقاء العرقي غير ذات صمة وغير شرعية ،وىذا ما يجب اف يكػوف
بالنسبة إلسرائيؿ ايضاً ،فميس ليا أي حؽ في معايير تختمؼ عف تمؾ المستعممة لدى سائر أمـ العالـ.
إف التخويؼ بسمب الشرعية يرمي الى طمس الواقع وأف ُيسقط عف اسرائيؿ المسػؤولية عػف طابعيػا الػذي ىػو
األصػؿ لعػػدـ شػػرعية نظػػاـ حكميػػا .يتحػػدث قميمػػوف بجػػد عػػف القضػػاء عمػػى إسػرائيؿ ،وال يوجػػد أصػالً مػػف ىػػو
قادر عمى تحقيؽ ذلؾ .إف منتقدي إسرائيؿ وكارىييا أيضا  -ومف المؤسؼ جداً انو يوجد كثيػروف كيػؤالء –
يعترضوف عمى نظاـ حكميا وسياستيا ال عمى وجودىا .وىـ يعتقػدوف اف قػيـ العػدؿ الطبيعػي تقضػي بوجػود
اسرائيؿ مختمفة غير محتمة وغير ييودية (فقط).
ومف ىنا فإف المسؤولية عف سمب الشرعية ىػي مسػؤولية مػف يؤيػدوف اسػتمرار الوضػع الػراىف .فمػيس منتقػدو
إس ػرائيؿ األشػػداء فػػي الػػداخؿ والخػػارج ىػػـ الػػذيف يتحممػػوف تبعػػة نتػػائج حممػػة االنتقػػاد ىػػذه – القطيعػػة والعػػزؿ
والعالقة المعادية – بؿ ُمنشئو سياستيا .فقد أصبحت دولة االحتالؿ أو دولة طيارة الشعب في القرف الواحػد
والعشريف ظاىرتيف منبوذتيف ،وىذا ما يكافح ضده منتقدو إسرائيؿ .يوجد منيـ مثؿ الموقػع أعػاله مػف يحػثيـ
القمؽ عمى مستقبؿ الدولة ،ويوجد آخروف تحثيـ كراىية مريضة ومعاداة سػامية غيػر مشػروعة /وال يجػوز اف
تمنح الدولة ىذه الكراىية ذرائع.
إف مؤتمر الرئيس "مع التوجو الى الغد" لـ يقدـ أدنػى قػدر مػف الشػرعية لمدولػة ،كمػا زعػـ الػدعائيوف ،كمػا أف
توثيؽ مظػالـ االحػتالؿ أو اإلشػارة الػى مظػاىر العنصػرية ال يػتحمالف تبعػة سػمبيا شػرعيتيا .إف بقايػا شػرعية
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الدولة تنبع عمى الخصوص مف النظاـ الػديمقراطي والحػر نسػبيا المسػتعمؿ فييػا مػع الييػود عمػى األقػؿ .واف
الذيف يرفعوف أيدييـ في اآلونة األخيرة عمى ىذيف الشيئيف يسيموف في زيادة سمب الشرعية.
اع وبػػال غسػػيؿ دمػػاغ :فالدولػػة التػػي نشػػأت بق ػدر كبيػػر عمػػى
يحسػػف اف ننظػػر الػػى الواقػػع بصػػدؽ وبنظػػر و ٍ
فظاعات المحرقة وأيدت أكثر أمـ العالـ إنشاءىا وحقيا في البقاء بحماسة وما زالت ثمة أكثرية كبرى تؤيدىا
عوجت طريقيا ،وىذا ما رفع الصراخ المعترض عمييػا .وىػي تحتػؿ بقػوة وقسػوة أبنػاء شػعب آخػر
اليوـ أيضا ّ
بقي أكثر أبنائو مف أبناء الػبالد بػال تقريػر مصػير وحقػوؽ مواطنػة ،وىػي تُعػرؼ حقػوؽ مواطنييػا فقػط حسػب
أصميـ القومي – الديني .فيؿ كنتـ تؤيدوف دولة كيذه وىؿ طابعيا ذو شرعية في نظركـ .
"ىآرتس"4103/6/43 ،
األيام ،رام ا 4103/6/44 ،
 54كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة4103/6/44 ،
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